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مق دم ة
أدل النمػ ػ ػػك المستمر في المبادالت التجارية بيف بمداف الع ػ ػ ػالـ المتقدمة منيا أك النػ ػ ػامية،
إلى زيادة أىمية التجارة الدكلية ،بحيث أصبحت تشكؿ عصب الحياة االقتصادية خاصة بعد
تطكر التبادؿ االقتصادم الدكلي نتيجة قكة كتحسيف االقتصاد الرأسمالي الذم اعتمد عمى
المبادالت التجارية ،باإلضافة إلى تفطف الدكؿ القكية في االتساع االقتصادم عف طريؽ
الييمنة عمى الدكؿ الضعيفة ،ما استدعى ضركرة إحداث نظ ػ ػاـ ع ػ ػ ػالمي يحكـ ىذه العبلقػ ػ ػات،
خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى حدكث اختبلالت عمى مستكل االقتصاد
العالمي بصفة عامة كالتجارة العالمية بصفة خاصة.
ليذا فكرت الدكؿ المتقدمة في إطار اإلصبلح كالنيكض باالقتصاد العالمي بإنشاء
منظمة تتكفؿ بالتجارة الدكلية ،كعمى أساس ىذه الفكرة تـ إقامة النظاـ الذم عرؼ باالتفاؽ
العاـ لمتعريفات الجمركية كالتجارة المعبر عنو اختصا ار بالمغة االنجميزية » )" «(GATTالجات"

أك األعتجت بالمغة العربية(.)1

فاتفاؽ الجات »  « GATTأسفر عنو المؤتمر الدكلي الذم دعت إليو الكاليات المتحدة
األمريكية عاـ  1947في جنيؼ ،كشاركت فيو  23دكلة تفاكضت عمى تخفيض القيكد الكمية
في مجاؿ التجارة الدكلية مف أجؿ تحريرىا ،كقد كانت ىذا االتفاؽ أحد الركائز اليامة في النظاـ
االقتصادم الدكلي الذم بدأت "الدكؿ المنتصرة" في رسـ كارساء قكاعده بعد التغيرات التي
حصمت في البنية االقتصادية التي دمرت عقب الحرب العالمية الثانية.
كنظ ار لعدـ مكاكبة ىذا االتفاؽ لممستجدات التجارية الدكلية ،كاف البد مف العمؿ عمى
تطكيره ،حيث شيد "االتفاؽ العاـ لمتعريفة الجمركية كالتجارة" عددا مف التطكرات ،كمر بعدة
جكالت ،إلى أف تـ -في الفاتح مف جانفي مف عاـ  - 1995إنشاء منظمة عالمية تسير عمى
تنظيـ التجارة الدكلية  ،كىي المنظمة العالمية لمتجارة التي تعد مف أصغر المنظمات العالمية
عم ار كالمختصة بالقكانيف الدكلية المعنية بالتجارة بيف الدكؿ ،فبعد إنشاءىا اكتمؿ الضمع الثالث
لمثمث قيادة االقتصاد العالمي إلى جانب صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لئلنشاء

( -)1كممة الجات ىي كممة مختصرة لمعبارة االنجميزية الشائعة »  ،« GATTكما يرمز ليا اختصارا :باألعتجت كمايمي:
(األ) :االتفاقية( ،ع) :العامة ،ت (التعريفات) ،ج (الجمركية) ،ت (التجارة).
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كالتعمير( ،)1كىك الثالكث الذم يسيطر عمى االقتصاد العالمي ،كيكفؿ لو نظرة متكاممة ىدفيا
تحقيؽ تنمية مستدامة بيف الدكؿ(.)2

كعقدت ىذه الجكالت تحت رعاية "البمداف التي أبرمت االتفاؽ" ،التي أشرفت عمى جميع
المفاكضات كالمؤتمرات التجارية الدكلية متعددة األطراؼ منذ تأسيسيا في جنيؼ ،حتى انتياء
جكلة االكركغكام ،حيث ساىمت كثي ار في إعطاء التجارة العالمية دفعا جديدا ،كما كضعت
أسسا متينة كأحكاما تجارية تنظـ العبلقات التجارية بشكؿ محكـ.
ككانت الجكالت األكلى منيا تيدؼ إلى خفض التعريفة الجمركية أما الجكالت البلحقة
فقد تضمنت أىدافا أخرل (باإلضافة إلى التعريفات الجمركية) مثؿ اإلجراءات ضد
اإلغراؽ ،كالقيكد الجمركية ،كتسكية النزاعات التي تعتبر محكر دراستنا.
كيمكف أف نتطرؽ ليذه الجكالت باختصار فيما يأتي:
 -1جولة جنيؼ بسويس ار :تعتبر ىذه الجكلة أساسية ،عقدت عاـ  1947بحضكر 23
دكلة ،تمحكر مكضكعيا حكؿ إجراء تخفيضات في التعريفات الجمركية ،حيث كصؿ
خفض التعريفات إلى .%63
 -2جولة انسي بفرنسا :كتعتبر أكؿ جكلة مفاكضات في إطار االتفاقية ،عقدت عاـ
 .1949كقد اشترؾ فييا  13دكلة فقط ،ككاصمت فييا الدكؿ األعضاء العمميات
الخاصة لتخفيض التعريفات الجمركية.
 -3جولة توركاي بانجمت ار :عقدت ىذه الجكلة في تركيا كانجمت ار عاـ  ،1951كارتفع فييا
عدد المشاركيف إلى  38دكلة ،أيف انخفضت التعريفة الجمركية بػ %25بالمقارنة
بالمعدالت السائدة عاـ .1948

( -)1حيث انعقد المؤتمر المالي كالنقدم لؤلمـ المتحدة في بريتكف ككدز بالكاليات المتحدة األمريكية بيدؼ كضع األسس
المبلئمة كالفعالة لمنظاـ النقدم العالمي ،كفي نياية المؤتمر تـ االتفاؽ عمى إنشاء صندكؽ النقد الدكلي ) (FMIكالبنؾ الدكلي

لئلنشاء كالتعمير ) (BIRDالمعركؼ حاليا بالبنؾ الدكلي ،كجعمت العضكية في األكؿ شرطا لمعضكية في الثاني ،انظر :نكرم
منير ،السياسات االقتصادية في ظؿ العكلمة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الج ازئر ،2010 ،ص .105

( -)2ييدؼ ىذا الثالكث إ لى تدكيؿ االقتصاد كجعؿ العالـ سكقا كاحدا ،مشار لو لدل :عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل ،ضمانات
االستثمار في الدكؿ العربية( ،دراسة قانكنية مقارنة ألىـ التشريعات العربية كالمعاىدات الدكلية مع اإلشارة إلى المنظمة العالمية
لمتجارة كدكرىا في ىذا المجاؿ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2008 ،ص .185
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 -4جولة جنيؼ بسويسرا :عقدت ىذه الجكلة في الفترة ما بيف عامي  1952ك،1956
كاشترؾ فييا  26دكلة ،ككانت قيمة التجارة التي شمميا التحرير تبمغ حكالي  2,5مميار
دكالر.
 -5جولة ديموف بسويسرا :عقدت خبلؿ الفترة  ،1961-1960كسعى المتفاكضكف فييا
إلى إحداث المزيد مف تبادؿ التنازالت كالتخفيضات الجمركية بيف الدكؿ المشاركة التي
بمغ عددىا  26دكلة ،كسميت كذلؾ عمى شرؼ نائب كزير الخارجية األمريكي دكجبلس
ديمكف الذم اقترح انعقاد ىذه الجكلة كاستمر فييا خفض التعريفة الجمركية.
 -6جولة كيندي (جنيؼ بسويسرا) :اشترؾ في ىذه الجكلة  62دكلة تمثؿ  %75مف
التجارة العالمية ،كعقدت في الفترة الممتدة مف  1964إلى  ،1967ككاف مكضكعيا

األساسي ىك "التعريفات الجمركية المضادة لئلغراؽ" ككصؿ خفض التعريفات فييا
إلى .%50
 -7جولة طوكيو :تعد ىذه الجكلة التي انعقدت سنة  1973في العاصمة اليابانية "طككيك"
مف بيف أىـ الجكالت ،كبمغت عدد الدكؿ المشاركة فييا  102دكلة ،كاستمرت ىذه
الجكلة  06سنكات كتـ مف خبلليا خفض آالؼ التعريفات عمى السمع الصناعية
كالزراعية ،األمر الذم أدل إلى خفض متكسط معدؿ الرسكـ الجمركية في الدكؿ
الصناعية مف  %7إلى  ،%4,7كقد تـ التكصؿ إلى العديد مف االتفاقات منيا :اتفاؽ
مكافحة الدعـ كاتفاؽ القيكد الفنية عمى التجارة ،اتفاؽ إجراءات تراخيص االستيراد كاتفاؽ
المشتريات الحككمية كاتفاؽ مكافحة اإلغراؽ ،باإلضافة إلى اتفاقات التجارة في األلباف
كالطائرات المدنية ،كما تـ التطكير مف نظاـ تسكية النزاعات في عدة مستكيات.
 -8جولة االوروغواي :ىي أىـ كأطكؿ جكالت "الجات" ،كدامت مف سنة  1986إلى غاية
سنة  ،1993ككصؿ عدد الدكؿ المشاركة فييا  125دكلة ،كقد بمغت قيمة التجارة
الدكلية المحررة حكالي  755مميار دكالر ،كىذا الرقـ لـ تشيده أم جكلة مف الجكالت
السابقة ،كما تمت مفاكضات حكؿ التجارة في المنتجات الزراعية ،إضافة إلى قطاع
المنسكجات كالمبلبس كالتجارة في الخدمات.
كانبثقت عف ىذه الجكلة "المنظمة العالمية لمتجارة" بمكجب الكثيقة الختامية
المتضمنة نتائج جكلة االكركغكام لممفاكضات التجارية متعددة األطراؼ ،حيث نصت
المادة األكلى عمى مايمي« :اتفؽ ممثمك الحككمات كالمجمكعة األكركبية األعضاء في
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لجنة المفاكضات ،كقد اجتمعكا الختتاـ جكلة االكركغكام لممفاكضات التجارية متعددة
القررات الك ازرية
األطراؼ عمى أف اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية كاإلعبلنات ك ا
ككثيقة التفاىـ بشأ ف التعيدات الخاصة بالخدمات المالية ،كما ىي ممحقة بيذا ،تتضمف

نتائج مفاكضاتيـ كتشكؿ جزءا ال يتج أز مف ىذه الكثيقة الختامية.)1("...

كاف اليدؼ مف إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة ،ىك رفع مستكل المعيشة كتحقيؽ
التكظيؼ الكامؿ لمكارد كثركات دكؿ العالـ كنمك اإلنتاج كزيادة معدالت التنمية كحركة كتدفؽ
التجارة الدكلية بسيكلة كحرية ،كضم اف تحقيؽ مشاركة أكبر الدكؿ النامية في التجارة الدكلية،
مف خبلؿ إدارة االتفاقيات كاقامة التجارة بيف الدكؿ كمراجعة السياسات التجارية كاقرار
المفاكضات كأساس لتسكية النزاعات المتعمقة بالتجارة الدكلية ،كعممت المنظمة العالمية لمتجارة
عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ عدة مبادئ أىميا:
 مبدأ الدكلة األكلى بالرعاية :الذم ينطكم عمى عدـ التمييز في المعاممة كالمساكاة بيفجميع الدكؿ األعضاء في ظركؼ المنافسة في األسكاؽ الدكلية ،باعتبار أف أم ميزة
تجارية تمنحيا دكلة لدكلة أخرل تستفيد منيا باقي الدكؿ األعضاء تمقائيا كدكف أف تطمب
ذلؾ.
 مبدأ التبادلية :كيقصد بو ضركرة قياـ الدكؿ األعضاء باالتفاقية بتحرير التجارة الدكلية مفالقيكد أك تخفيضيا في إطار المفاكضات متعددة األطراؼ التي تقكـ عمى أساس
التبادلية ،فكؿ تخفيض في الحكاجز الجمركية أك غير الجمركية لدكلة ما البد أف يقابمو
تخفيض معا دؿ في القيمة في الدكلة الجانب اآلخر حتى تتعادؿ الفكائد التي تحصؿ عمييا
كؿ دكلة.
 مبدأ نظاـ التحفظات :كبمكجب ىذا المبدأ ،يجب أف تقتصر مدة التحفظات عمى الفترةالتي تمزـ لعبلج األضرار كتتمثؿ في  04سنكات كأقصى حد ،قابمة لمتمديد ألقؿ مف
ثبلث مرات ،باستثناء الدكؿ النامية التي ليا حؽ التمديد لممرة الثالثة لمدة سنتيف.
 مبدأ الشفافية :الذم يقضي بنشر المعمكمات كالبيانات كاإلجراءات اإلدارية كالقانكنيةالخاصة بالمكاضيع التي تشمميا االتفاقات المشمكلة في المنظمة العالمية لمتجارة أك أم
( -)1نقبل عف :محمكد محمد أبك العبل ،الجات ،النصكص الكاممة لبلتفاقية العامة كالتجارة كالق اررات المصدرة ليا في مصر،
دار الجميؿ ،مصر ،دكف ذكر سنة النشر ،ص ،15منشكر عمى مكقع االنترنتwww.eznaser.files.wordpress.com :
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تعديبلت عمييا ،ككذا تحريـ القيكد الكمية التي تفتقر لمشفافية ،كاالعتماد عمى التعريفة
الجمركية المحددة.
 مبدأ المفاكضات التجارية :الذم يقضي بضركرة المجكء إلى المفاكضات باعتبار أفالمنظمة العالمية لمتجارة تمثؿ اإلطار التفاكضي المناسب لتنفيذ األحكاـ أك تسكية
النزاعات.
 مبدأ المعاممة التجارية التفضيمية الذم بمكجبو يمنح لمدكؿ النامية عبلقات تجارية تفضيميةمع الدكؿ المتقدمة بيدؼ دعـ خطط الدكؿ النامية في التنمية االقتصادية.
كنظ ار لتزايد رغبة الدكؿ في االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة ،كمف بينيا الجزائر

تسعى منذ سنكات ليذا االنضماـ( ،)1كبغض النظر عف إيجابيات أك سمبيات ىذه

التي

الخطكة ،فإف ىذا التكجو يفرض عمى الييئات كالباحثيف كالطبلب البحث في ىذا
المجاؿ ،كمعرفة نظاـ كسياسة ىذه المنظمة ككذا التحضير لما يترتب عمى االنضماـ إلييا مف
نتائج.
مف بيف األمكر التي استكجب معرفتيا كاستيعابيا إلى جانب السياسة التجارية ،تسكية
النزاعات التي تنشأ بيف ىذه األعضاء ،باعتبار أنو مف البدييي أف انضماـ أية دكلة إلى
المنظمة العالمية لمتجارة ،يعني أف الدكلة العضك مكافقة عمى نظاـ تسكية النزاعات التي تثكر
بينيا كبيف أية دكلة عضك أخرل عف طريؽ األساليب المتفؽ عمييا في المنظمة.
لـ نقؿ النزاعات التي يمكف أف تثكر أك تنشأ ،ألف النزاعات تعتبر مف األمكر المألكفة
الناتجة عف تطبيؽ أية اتفاقية دكلية خاصة في المجاالت التجارية ،ككنيا تقكـ في أغمب
األحياف عمى تضارب المصالح ،كباعتبار أنو ال يكفي أبدا تقرير الحقكؽ ،كانما يجب العمؿ

( -)1نشير إلى أف الجزائر ظمت عضكا مبلحظا منذ سنة  1964أم منذ نظاـ الجات ،حيث لـ تكف ميتمة باالنضماـ في
ىذه الفترة نظ ار لما كاف يتميز بو االقتصاد الكطني مف الطابع االشتراكي الذم كاف يجسد احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية،
كعند بدء جكلة االكركغكام لممفاكضات التجارية متعددة األطراؼ سنة  ، 1986قررت الجزائر التعاقد في ىذه االتفاقية

كقدمت مقر ار تبيف فيو رغبتيا في االنخراط ... ،لمزيد مف التفصيؿ راجع :حاج رابح نكارة ،االنضماـ إلى المنظمة العالمية

لمتجارة كانعكاساتو عمى االقتصاد الكطني ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،فرع القانكف الدكلي العاـ ،كمية
الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،دكف ذكر السنة ،ص .02
عمما أنو تـ رفض طمب االنضماـ ألسباب تتعمؽ بالسياسة التجارية كاالقتصادية ،كمازالت تجرم المفاكضات إلىيكمنا ىذا مف أجؿ االنضماـ ،حيث رفض طمبيا لممرة .11
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الجاد عمى حمايتيا ،خاصة إذا تعمؽ األمر بالتجارة العالمية ،التي عدت كال تزاؿ مف بيف أكثر
المجاالت تعقيدا كتشعبا.
باإلضافة إلى أنو لكي يستمر أم نظاـ تجارم دكلي ،يجب أف تتفؽ األطراؼ
المؤسسة لو عمى إيجاد القكاعد كالمبادئ البلزمة إلنشاء نظاـ كامؿ كمتكامؿ لتسكية النزاعات
التي تثكر بيف أطرافو ،ككنيا مكجكدة كتثكر في كؿ األحكاؿ ،مما يستدعي إيجاد حمكال عادلة
كسريعة لتجنب الخبلفات كالصراعات التي إذا ما حدثت تضرب بأساس ذلؾ النظاـ
ال محالة.
ما يعني أف عممية تسكية النزاعات تمعب دك ار كبي ار في تحقيؽ أىداؼ المنظمة العالمية
لمتجارة ،مف أمف كاستقرار كامكانية التنبؤ بمجرياتو ،حيث أنو ال كجكد لتنظيـ دكلي قائـ عمى
أسس كقكاعد أف يعمؿ بنجاح دكف كجكد كسائؿ فعالة لتسكية النزاعات.
ىذه االعتبارات أدت بالدكؿ المتعاقدة في المنظمة العالمية لمتجارة لمعمؿ عمى إيجاد

نظاـ قكم كخاص لتسكية النزاعات( ،)1خاصة بعد العيكب التي شابت تسكية النزاعات في نظاـ
الجات ،كاالنتقادات المكجية لو بسبب ضعفو كعدـ فاعميتو بسبب إتباعو ألسمكب التراضي في
تسكية النزاعات مف خبلؿ المادتيف  22ك 23منو ،كىذا كاف نتيجة عدـ كجكد جياز خاص
ييتـ بالتسكية.
كىك األمر الذم تـ استدراكو ،حيث تـ كضع ركائز كقكاعد مف أجؿ حؿ
الخبلفات ،بالتالي أصبح لممنظمة العالمية لمتجارة صبلحيات أقكل مف نظاـ الجات ،كىذا مف
خبلؿ تضميف مذكرة تفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات في الممحؽ
الثاني مف اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة ،باإلضافة إلى ابتكار أداة كآلة رادعة تقكـ
بتطبيؽ القانكف ،بإسناد ميمة تسكية النزاعات إلى أعمى جياز بعد المؤتمر الكزارم ،كىك
المجمس العاـ مجتمعا في ىيئة "جياز تسكية النزاعات".
كنظاـ تسكية النزاعػ ػ ػ ػ ػات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ،يختمؼ عف األنظمة
األخرل القائمة في المراكز كاالتحادات اختبلفا جكىريا ،إذ أف رفع الدعاكل كالدفاع عف
()1

 -قبؿ المجكء إلى التسكية ،تعمؿ المنظمة العالمية لمتجارة عمى تبلفي النزاعات بيف الدكؿ األعضاء ،مف عدة نكاحي،

كالت ازـ األعضاء بالشفافية كالكضكح ،ككذا تبميغ كنشر كؿ اإلجراءات التي يتخذكنيا في مجاؿ نشاطيـ التجارم المتعمؽ
بعبلقاتيـ داخؿ المنظمة ،باإل ضافة إلى قياـ أجيزة المنظمة بفحص كرقابة السياسات التجارية لكؿ دكلة عضك فييا ،كىك ما
يعرؼ برقابة السياسات التجارية لمدكؿ ..الخ
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الشكاكم في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ىك مف اختصاص الدكؿ بحكـ عضكيتيا فييا،
باإلضافة إلى اعتماد النظاـ لنكعيف مف األساليب أكليا األساليب الكبلسيكية المعركفة عمى
المستكل الدكلي ،التي تتمثؿ في المشاكرات كىي األصؿ ،كالمساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة
كالتحكيـ السريع كطرؽ اختيارية.
أما ثانييا ،فيي األساليب المستحدثة مف طرؼ المنظمة في حاؿ فشؿ
النكع األكؿ ،كتتمثؿ في تسكية النزاعات بكاسطة الفرؽ الخاصة مع إمكانية الطعف أماـ جياز
االستئناؼ الدائـ كمراقبة مدل تنفيذ التقارير كالتكصيات الصادرة عف ىاتيف الييئتيف ،كىذا ما
يكفؿ أكبر قدر ممكف مف الحقكؽ لمدكؿ األعضاء ،خاصة كأف ق اررات المنظمة العالمية لمتجارة
تتمتع بقكة إلزامية ألعضائيا فيما يتـ االتفاؽ عميو بخصكص تسكية النزاعات ،بخبلؼ اتفاؽ
الجات الذم كاف يفتقد ىذه الصفة.
كربما لجكء المنظمة إلى ىذه األساليب الخاصة التي لـ تعيدىا المنظمات ،فرضيا
النظاـ الدكلي الجديد كالتغير االقتصادم الذم تبعو ،كالذم أتى بمفاىيـ جديدة مف أىميا:
"الفائز ىك األفضؿ"" ،البقاء لؤلقكل"" ،اإلبعاد دكف شفقة" ،بحيث تتطمب حبل مختمفا عف
القكاعد المتبعة في المنظمات الدكلية أك القانكف الدكلي العاـ(.)1

كذلؾ في محاكلة لتفادم نشكب الصراعات االقتصادية ،خاصة في ظؿ االنعداـ التاـ
لمتكازف االقتصادم بيف األعضاء مف الدكؿ المتقدمة التي تمثؿ الطرؼ القكم مف جية ،كالدكؿ
النامية التي تمثؿ الطرؼ الضعيؼ مف جية أخرل ،كالتي حظيت بمعاممة تفضيمية
ظاىريا ،تعاني في الكاقع مف التبعية ،تخسر الكثير مف الكقت كاألمكاؿ عندما تككف طرفا في
النزاعات خاصة إذا كانت في مكاجية الدكؿ المتقدمة.
كنظ ار لمحساسية التي تتسـ بيا نزاعات التجارة الدكلية ،كفي خضـ الفشؿ الذم شاب
النظاـ السابؽ لتسكية الخبلفات ،تساءلنا عف الكيفية التي تتعامؿ بيا المنظمة العالمية
لمتجارة مع النزاعات التي تنشأ بيف أعضائيا في مجاؿ التجارة الدولية؟ كىي إشكالية البحث.

( -)1سييؿ حسيف الفتبلكم ،المنظمات الدكلية ،دار الفكر العربي ،بيركت ،لبناف ،سنة  ،2004ص .220
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قصد اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية ،قمنا بتقسيـ البحث إلى فصميف ،بدءا حاكلنا تسميط
الضكء عمى األحك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لنظػ ػ ػ ػ ػ ػاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة
(الفصؿ األكؿ) ،كبعدىا حاكلنا الخكض في األساليب التي تتبعيا المنظمة لتسكية ىذه النزاعات
(الفصؿ الثاني) ،كىذا باالعتماد عمى المناىج العممية التي تستدعييا دراسة المكضكع بإتباع:
 المنيج التاريخي الذم مكنني مف عرض الخمفية التاريخية لنظاـ تسكية النزاعات فينظاـ الجات ككذا في المنظمة العالمية لمتجارة.
 المنيج الكصفي التحميمي خاصة عند التطرؽ ألساليب تسكية النزاعات. المنيج المقارف في بعض نقاط المقارنة بيف نظامي تسكية النزاعات في إطار الجاتكالمنظمة العالمية لمتجارة.

9

انفصم األول
األحكاو انؼاية ننظاو تسىية اننزاػات في إطار
انًنظًة انؼانًية نهتجارة

الفصل األول

األحكام العامة لنظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة

يعد تحقيؽ االستقرار الدكلي مف أىـ أىداؼ المنظمات الدكلية أيا كاف مكضكعيا ،نظ ار
ألف النزاعات أصبحت في تزايد مستمر نتيجة لتنكع العبلقات الدكلية كتشعبيا ،كنذكر مف
بينيا ،النزاعات التجارية الدكلية التي تقكـ أساسا عمى تضارب المصالح خاصة االقتصادية.
كيثكر النزاع التجارم الدكلي عند اإلخبلؿ كالمساس بأحكاـ النظاـ التجارم الدكلي

كالعبلقات التجارية( ،)1كليذا تقكـ األطراؼ المتعاقدة في أية منظمة أك اتفاقية دكلية دائما
بمحاكلة تسكية النزاعات التي تنشأ بيف أطرافيا حتى تعكد العبلقات إلى طبيعتيا.
مف بيف االتفاقات التي اىتمت بمكضكع تسكية النزاعات ،اتفاؽ "الجات "1947
كالمنظمة العالمية لمتجارة بعده ،حيث يعد نظاـ تسكية النزاعات مف أىـ إنجازات النظاـ التجارم
الجديد المتعدد األطراؼ ،كالمتمثؿ في المنظمة العالمية لمتجارة التي استحدثت في إطار
المحافظة عمى العبلقات التجارية الدكلية ،نظاما كاضح المعالـ مف أجؿ تسكية النزاعات الناشئة
بيف الدكؿ األعضاء فييا ،ىذا النظاـ الذم نشأ عمى أنقاض سابقو في اتفاؽ "الجات ."1947
لكي نتمكف مف فيـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة البد مف التطرؽ لتطكر
نظاـ تسكية النزاعات ابتداءا مف الجات إلى المنظمة العالمية لمتجارة (المبحث األكؿ) ،كذلؾ
بدراسة الخمفية التاريخية كاستيعاب التجربة السابقة لو ،كالتي كانت قائمة أساسا عمى أسمكب
التراضي الذم يفتقد صفة اإللزاـ كال يحمؿ في طياتو إصدار حكـ أك قرار قانكني ممزـ في
النزاع ،بسبب صعكبة إجماع الدكؿ األطراؼ ،لذا سعت الدكؿ المتعاقدة إلى إيجاد ىذا النظاـ
الجديد-محؿ الدراسة – الذم تكجتو بخمؽ ميكانيزـ أك أداة إلدارة تسكية النزاعات المتمثؿ في
جياز تسكية النزاعات (المبحث الثاني).

( -)1جابر فيمي عمراف ،االستثمارات األجنبية في المنظمة العالمية لمتجارة (حمايتيا –تسكية منازعاتيا -دراسة مقارنة مع
االستثمارات في ضكء الفقو اإلسبلمي) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2013 ،ص .187
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المبحث األوؿ :تطور نظػػػػػػػػاـ تسوية النزاعػػػػػػػػػػات مف الجػػػػػػػػػػػػػػػات
إلػػػػػػػػػػػى المنظمة العالمية لمتجػػػػارة

ظيرت أكلى مبلمح نظاـ تسكية النزاعات التجارية بيف الدكؿ في ظؿ االتفاؽ العاـ
لمتعريفات الجمركية كالتجارة لعاـ  ،1947الذم أرسى الدعائـ األكلى آللية تسكية النزاعات
التجارية الدكلية بإنشائو لنظاـ تسكية النزاعات (المطمب األكؿ).
بعد فشؿ ىذا األخير في تحقيؽ تسكية فعالة لمنزاعات التجارية التي تثكر بيف الدكؿ
األعضاء ،التي أضحى حميا يتطمب إتباع أساليب خاصة ،لـ يستطع استيعابيا ،كنظ ار لما
فرضو الكضع االقتصادم العالمي الجديد ،كاف البد مف إدخاؿ تحسينات كتعديبلت عمى ىذا
النظاـ ،كبالفعؿ تـ تطكيره إلى أف أصبح مف بيف أىـ االنجازات التي حققتيا جكلة االكركغكام.
حيث أصبح لنظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة مقكمات يتميز بيا
كيرتكز عمييا (المطمب الثاني).

المطمب األوؿ :إنشاء نظاـ تسوية النزاعات

كضع االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية كالتجارة لعاـ  ،1947ركائز لمنظاـ األكثر

تطك ار الذم شيده منتصؼ القرف العشريف رغـ أنو لـ يكف ينص عمى آليات ممزمة مف أجؿ
تسكية النزاعات التجارية في إطار الجات ( 1947الفرع األكؿ) العتباره مجرد اتفاؽ تجارم

يتضمف التزامات دكلية كليس منظمة دكلية بالمفيكـ القانكني( ،)1باإلضافة إلى أنو لـ يكف ىناؾ
جياز متخصص لتسكية النزاعات ،لكف يتضمف فقط إجراءات داخمية لمتسكية مف أجؿ الحفاظ
عمى المصالح التجارية التي تـ التفاكض بشأنيا كرعايتيا ،كلذا سعت الدكؿ األعضاء دكما
لمتطكير مف ىذا النظاـ كالتحسيف منو (الفرع الثاني).

( -)1قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في قانكف
األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،2009 ،ص .18
12

الفصل األول

األحكام العامة لنظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة

الفرع األوؿ :تسوية النزاعات في إطار اتفاؽ الجات 1947
يعمؿ اتفاؽ الجات  1947منذ نشأتو عمى تحقيؽ كظائفو كأىدافو األساسية التي مف
بينيا ،العمؿ الجاد عمى الفصؿ في النزاعات التي تثكر بيف الدكؿ في مجاؿ التجارة الدكلية مف
خبلؿ البحث كالنظر في القضايا التي يرفعيا طرؼ متعاقد ضد الطرؼ اآلخر( ،)1حيث
()2

اعتمدت عممية تسكية النزاعات في إطار ىذا االتفاؽ عمى آلية جد متأثرة بفكرة السيادة

التي

حرصت األطراؼ المتعاقدة عمى التمسؾ بيا بشكؿ يضعؼ مف فعالية ىذه اآللية( ،)3كسنحاكؿ
معالجة تسكية النزاعات في إطار الجات مف خبلؿ النقاط اآلتية:
أوال :األساس القانوني لتسوية النزاعات في إطار الجات 1947

كانت تسكية النزاعات في إطار الجات  1947محككمة بالمادتيف  22ك  23مف

االتفاؽ العاـ لمتجارة كالتعريفات الجمركية ،كتبنى ىذا االتفاؽ مف خبلليما طرقا بسيطة كمحددة
لتسكية النزاعات بيف األطراؼ ،كتـ النص فييما عمى اإلجراءات التي يستكجب عمى األطراؼ
المتعاقدة كالمتنازعة أف تمجأ إلييا ،حيث أكدت المادة  22عمى المشاكرات أما المادة 23
فتضمنت تعميؽ التنازالت.
جاءت المادة ( )22بعنكاف التشاكر " "Consultationكالتي نصت "بأف يتعيد كؿ
طرؼ متعاقد بالنظر بعيف العطؼ كاالىتماـ إلى أية طمبات يقدميا أم طرؼ متعاقد آخر
تتضمف احتجاجا أك شككل تتعمؽ بأم مكضكع يؤثر عمى تطبيؽ أحكاـ ىذه االتفاقية ،كأف يكفر

(-)1عبد المطمب عبد الحميد ،الجات كآليات منظمة التجارة العالمية مف أكركجكام لسياتؿ كحتى الدكحة ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية ،2003-2002 ،ص .30

( -)2أصبحت المنظمة العالمية لمتجارة إطا ار لتفاعؿ القانكف الدكلي مع القانكف الدكلي التجارم مف خبلؿ االىتماـ غير

المقصكد بالسيادة التي تعد مف أحد أىـ مبادئ القانكف الدكلي المعاصر الذم كرستو معظـ مكاثيؽ المنظمات الدكلية التي

تشكؿ العنصر القانكني الثاني لمدكلة إلى جانب الشخصية القانكنية  ،ك نصت المادة  1/2مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى
المساكاة في السيادة بيف الدكؿ األعضاء كما يمي" تقكـ المنظمة عمى مبدأ المساكاة في السيادة بيف جميع أعضائيا"  ،...خالد
برزيؽ ،أثار اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة عمى سيادة الدكؿ ،مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف ،فرع القانكف الدكلي
العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،2011 ،ص 09ك.10

( -)3ياسر الحكيش" ،تسوية النزاعات في النظاـ الدولي التجاري تحكمية أـ أحكاـ" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية
كالقانكنية ،المجمد  ،26العدد الثاني ،2010 ،ص .10
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فرصة كافية لمتشاكر معو بشأف ىذا المكضكع كتمثؿ ىذه المادة المرحمة األكلى لتسكية

نزع"(.)1
ال ا

أما المادة ( )23فعنكانيا اإلبطاؿ أك اإلضعاؼ "  "Annulationكتمثؿ المرحمة
الثانية لفض النزاع ،كقد تضمنت كسيمة مبسطة لمتسكية ،حيث كانت تنص عمى أنو "إذا رأل
أم طرؼ متعاقد أف ىناؾ فائدة أك ميزة حصؿ عمييا بطريؽ مباشر أك غير مباشر طبقا ليذه
االتفاقية تـ إبطاليا أك إضعافيا ،أك أنيا أعيقت عف تحقيؽ أم ىدؼ لبلتفاقية ،ككاف ذلؾ
نتيجة لعدـ كفاء أم عضك آخر بالتزاماتو الناشئة عف ىذه االتفاقية ،أك التخاذ عضك آخر أم
تدبير أك إجراء سكاء كاف يتفؽ أك يتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية ،فإنو يمكف ليذا الطرؼ
المتعاقد ،بيدؼ تسكية المسألة عمى نحك مرض أف يقدـ طمبات أك اقتراحات كتابية إلى الطرؼ
أك األطراؼ المعنية باألمر.
كاذا لـ يتـ التكصؿ إلى تسكية عادلة أك مرضية في كقت معقكؿ يتـ إحالة المكضكع
إلى أطراؼ االتفاقية لتقكـ بفحصو فك ار كتقديـ التكصيات المناسبة لؤلطراؼ المعنية ،أك تصدر
حكما في المكضكع إذا كاف ذلؾ مناسبا ،كاذا رأت أطراؼ االتفاقية أف الظركؼ كانت مف
الجسامة بحيث تبرر قياـ الطرؼ المتعاقد الذم تأثر باإلبطاؿ أك اإلضعاؼ باتخاذ إجراء

لكقفيا ،فميا أف ترخص لو بكقؼ تنفيذ التزاماتو أك تنازالتو طبقا لما يراه مناسبا"(.)2

عمى ىذا األساس ،فإف المادة ( ،)22اقتصرت عمى تأكيد حؽ أحد األطراؼ المتعاقدة
مشاكرت مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ مبلئـ لمنزاع.
ا
في أف يطمب مف طرؼ آخر الدخكؿ في
اعترض مكتكب إلى طرؼ آخر بيدؼ الكصكؿ إلى
ا
أما المادة ( ،)23فأجازت تقديـ
تسكية مقبكلة مف الطرفيف ،كاذا لـ يتمكف ىذاف الطرفاف مف الكصكؿ خبلؿ مدة معقكلة إلى
ىذه التسكية ،فممشاكي أف يحيؿ شككاه إلى األطراؼ المتعاقدة التي تقكـ بالتحقيؽ كتقديـ
تكصيات ،كاف لـ يقـ العضك المشكك ضده بتنفيذ ىذه التكصيات ،جاز لؤلط ارؼ المتعاقدة في
حالة المخالفات الخطيرة ،السماح لمعضك الشاكى بكقؼ بعض التنازالت التي كاف قد سبؽ أف
قدميا لمطرؼ المشكك ضده.
( -)1نقبل عف :عادؿ عبد العزيز عمي السف( ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية بيف النظرية والتطبيؽ)،
مؤتمر

الجكانب

القانكنية

كاالقتصادية

التفاقيات

منظمة

االنترنت. www.slconf.uaeu.ac،

(-)2نقبل عف :المرجع نفسو ،ص.1573
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إذف ،لقد كاف المبدأ الذم قاـ عميو نظاـ "الجات" ،ىك تسكية النزاعات بيف الدكؿ
األعضاء بكاسطة المفاكضات الدبمكماسية ،أم األخذ بمبدأ التراضي كليس التقاضي ،كىك ما
عكستو بجبلء أحكاـ المادتيف  22ك 23المتاف مثمتا األساس كما كرد في ىذا النظاـ بخصكص
تسكية النزاعات ،كلعؿ ذلؾ كاف يمثؿ نقطة الضعؼ الرئيسية في نظاـ الجات المتعمؽ بتسكية
النزاعات.
ثانيا :شروط المجوء إلى تسوية النزاع في إطار الجات 1947
يمكف تحريؾ إجراءات الدعكل ،في حالة ما إذا رأل طرؼ متعاقد أف ميزة مترتبة لو
مباشرة أك غير مباشرة عف ىذا االتفاؽ قد ألغيت أك ىددت ،أك أف تحقيؽ أحد أىداؼ االتفاؽ
ميددا إذا:
 .1لـ يؼ طرؼ متعاقد آخر بالتزاماتو المبرمة كفؽ ىذا االتفاؽ.
 .2أك أف طرفا متعاقدا آخر يطبؽ إج ارء مخالفا أك غير مخالؼ ألحكاـ ىذا االتفاؽ.
 .3أك تكجد كضعية أخرل.)1(...

إف األضرار التي تحدث ،غالبا ما تككف في شكؿ اإلخبلؿ بالتزاـ "التكطيد" الذم مفاده
عدـ تغيي ر معدؿ الحقكؽ الجمركية لمدة معينة التي عادة ما تككف  3سنكات ،أك يمكف أف
يككف الضرر في شكؿ إلغاء امتياز مف طرؼ أحد الدكؿ المتعاقدة ،إضافة إلى األضرار التي
تحدث بسبب مخالفة أحكاـ االتفاؽ ،كالتي بمكجبيا يمكف تحريؾ إجراء تسكية النزاع ،كيمكف
لمدكؿ أف تمجأ إلى ىذا اإلجراء بمجرد اختبلؿ التكازف التجارم في العبلقات التجارية بيف الدكؿ،
كتعتبر سببا كافيا لبدء إجراءات التسكية،حتى كلك لـ يقع انتياؾ كاضح كصريح لمقكاعد
المنصكص عمييا في االتفاؽ العاـ(.)2

( -)1كىذا حسب المادة  23المذككرة أعبله مف االتفاقية العامة لمتجارة كالتعريفات الجمركية.

( -)2عبد العزيز قادرم" ،الرقابة عمى تطبيؽ االلتزامات وحؿ النزاعات في االعتجت الجات" ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية
االقتصادية كالسياسية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،العدد األكؿ  ،1993 ،ص .121
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كىذا ما فسر االتجاه الكاضح لممادة  23مف اتفاؽ الجات في التكسيع مف نطاؽ
إجراءات تسكية النزاعات ،فبمجرد تضرر مصمحة تجارية معينة ،بصرؼ النظر عف أم انتياؾ
لبلتفاؽ العاـ ،يكفي لقبكؿ تحريؾ إجراءات الدعكل ،إضافة إلى ذلؾ ،فإف دائرة أطراؼ النزاع

قد اتسع مفيكميا ليشمؿ كؿ مف األطراؼ المتعاقدة المعنية بالنزاع(.)1

فيكفي لتحريؾ أم إجراء ،أف ينتج نزاع عف ضرر تجارم متعمؽ بأحد مسائؿ التجارة
الدكلية ،كأف يككف طرفي ىذا النزاع مف بيف الدكؿ المتعاقدة ،فإجراء تسكية النزاعات ال ييدؼ
إلى تحديد مسؤكلية دكلة مف الدكؿ األطراؼ ،كانما يسعى لمبحث عف حؿ أك اتفاؽ قصد
تعكيض الطرؼ المتضرر ،بالتالي إعادة التكازف بيف الحقكؽ كااللتزامات بيف األطراؼ المتعاقدة

بطريقة مرنة(.)2

ثالثا :مراحؿ تسوية النزاع في إطار اتفاؽ الجات 1947
تمر عممية تسكية النزاعات في ظؿ نظاـ الجات بمرحمتيف ،ىما:
 -1المرحمة األولى :المشاورات الثنائية

إذا اعتبرت دكلة ما ،أف اإلجراءات المتخذة مف طرؼ دكلة متعاقدة أخرل تتعارض مع

أىداؼ اتفاؽ انجاخ كتسبب ليا أضرارا ،تمجأ إلى أسمكب المشاكرات الثنائية كمرحمة أكلى،
حيث يعتبر ىذا األسمكب ،السبيؿ األكؿ كالكسيمة الطبيعية كالمباشرة لتسكية النزاعات بيف
األطراؼ المتعاقدة في نظاـ الجات ،كتتمثؿ ىذه اإلجراء في قياـ األطراؼ المتنازعة بدراسة
مشتركة لطبيعة النزاع كتبادؿ كجيات النظر بشأنو بيدؼ الكصكؿ إلى تسكية مناسبة لو(.)3

تتـ المشاكرات بيف مندكبي الدكؿ في أم مكاف أك زماف( ،)4كما يمكف أف تتـ في

إطار االجتماعات الدكرية (الجكالت المتعاقبة لمجات) ،التي تتـ بيف األطراؼ المتعاقدة(،)1

( -)1جديد رابح ،خصكصيات تسكية المنازعات بالمنظمة العالمية لمتجارة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،فرع قانكف
األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،2012 ،ص 14ك.15

( -)2المرجع نفسو ،ص .15

)(3

- Michel RAINELLI, Le GATT, éditions la découverte, Paris, 1994, p 31 et Djamal BARAFI,
Les acteurs privés dans le système de règlement des différends de l’organisation mondiale du
commerce (O.M.C), Thèse de doctorat dans la spécialité de droit international, université de
Strasbourg, 2013, p 11.
( -)4كالمبلحظ خمك ىذه المرحمة مف القيكد الزمنية أك اآلجاؿ التي تعتبر ضكابط جد ميمة في عممية تسكية النزاعات ،خاصة
التجارية منيا.
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كيجب إببلغ الطرؼ المتضرر لمطرؼ المقابؿ أك المخالؼ بطريقة كتابية ،حيث تكضع لو

تصكرات كاقتراحات حكؿ مكضكع النزاع قصد الكصكؿ إلى حؿ كدم مناسب(.)2

كاذا كانت المشاكرات كالمحادثات الثنائية غير مجدية كآلت إلى طريؽ مسدكد ال يمكف

مف خبللو الكصكؿ إلى كضع حد لمنزاع ،يتـ المجكء إلى المرحمة التالية لمتسكية النزاع(.)3

تعتبر المشاكرات الثنائية المباشرة بيذا الشكؿ ،سابقة ضركرية كالزمة لبدء اإلجراءات

الرسمية لمشككل أك التظمـ في نظاـ "الجات .)4("1947

تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ،إلى أف محاكلة التسكية الثنائية الكدية عف طريؽ
المشاكرات تعتبر أيضا شرطا مسبقا كضركريا لتحريؾ إجراءات تسكية النزاعات في معظـ
المنظمات الدكلية ذات الطابع االقتصادم ،التي تمجأ إلى تسكية نزاعاتيا بكاسطة آليات

داخمية ،كليس فقط في ظؿ نظاـ الجات(.)5

 -2المرحمة الثانية :عرض النزاع عمى األطراؼ المتعاقدة
إذا لـ تتكصؿ األطراؼ المتنازعة إلى حؿ مناسب لمنزاع عف طريؽ المشاك ارت كخبلؿ
مدة معقكلة ،يرفع النزاع إلى األطراؼ المتعاقدة ،كىذا بمكجب نص المادة  23فقرة  2مف اتفاؽ
الجات.
عمى ىذا األساس ،تستطيع األطراؼ المتعاقدة أف تعرض في إطار مساعييا لتسكية

الن ازعات ،مساعدتيا مف أجؿ الكصكؿ إلى تسكية مرضية كمقبكلة لدل األطراؼ المتنازعة(،)6
كما يمكف ألطراؼ النزاع الثائر المجكء مباشرة إلى طمب كساطة المدير العاـ لمجات أك عرض

( -)1جمعة سعيد سرير ،النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية ،الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،بنغازم، 2002 ،
ص .560

( -)2عبد العزيز قادرم ،الرقابة عمى تطبيؽ االلتزامات وحؿ النزاعات في االعتجت ،مرجع سابؽ ،ص .121
)(3
- voir: Michel RAINELLI, L’organisation Mondiale du Commerce, édition la découverte,
Paris, 6éme édition, 2001, p 31.
( -)4كىذا بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج مرضية بصكرة متبادلة ،كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة برفعيا ،أنظر :جابر فيمي عمراف،
منظمة التجارة العالمية( ،نظاميا القانكني كدكرىا في تطبيؽ اتفاقات التجارة العالمية) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
 ،2009ص .364

( -)5جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص .13

( -)6جمعة سعيد سرير ،مرجع سابؽ ،ص .566
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نزاعيا أماـ األطراؼ المتعاقدة بمناسبة اجتماع الدكؿ األطراؼ في ىذا االتفاؽ في جمسة

عامة(.)1

إذف تبدأ ىذه المرحمة حسب المادة  23مف االتفاؽ العاـ ،بطرح القضية عمى األطراؼ
المتعاقدة التي تحقؽ في المسألة ،كانطبلقا مف نتائج التحقيؽ تقدـ تكصيات لؤلط ارؼ المعنية
بالنزاع ،كفي حالة ما إذا تبيف ليا أف ىناؾ "كضعية خطيرة" يمكف لؤلطراؼ المتعاقدة السماح
لمطرؼ المدعي بتعميؽ االمتيازات التي يمنحيا لمطرؼ اآلخر ،حيث تتصرؼ ىذه األطراؼ إما

بصفة الكسيط لحؿ النزاع كاما بصفة القاضي الذم يفصؿ في المسألة المطركحة أمامو(.)2

نظ ار لصعكبة كتعقيد القضايا المطركحة بيف ىذه األطراؼ ،درج العمؿ في اتفاؽ

"الجات  "1947عمى إنشاء المجمكعات الخاصة( ،)3التي تيتـ عمى الخصكص بتسكية النزاع
القائـ( ،)4كتتككف مف أعضاء يتراكح عددىـ مف ثبلثة إلى خمسة أعضاء يعممكف كخبراء

مختصيف كليس كممثميف لدكليـ( ،)5أم مستقميف عف األطراؼ المعنية بالنزاع ،كىذا بيدؼ
المساعدة عمى الدراسة ك النظر في القضايا المرفكعة بإلقاء الضكء عمى مختمؼ جكانبيا(.)6

تطمب المجمكعات الخاصة مف األطراؼ ،كمف كؿ طرؼ آخر معني بالنزاع ،الحضكر
أمامو مف أجؿ طمب التكضيحات كالمعمكمات البلزمة ،كليذا يبدكا ظاىريا ،ككأف عمؿ

( -)1جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص  ،32انظر أيضا:

- Daniel JOUANNEAU, Le GATT et l’organisation mondiale du commerce, édition Que Je
Sais, France, 3éme édition, 1996, p29.
( -)2عبد العزيز قادرم ،الرقابة عمى تطبيؽ االلتزامات وحؿ النزاعات في األعتجت ،…،مرجع سابؽ ،ص .120
( -)3رغـ أىمية المجمكعات الخاصة باعتبارىا المحكر الرئيسي في سير خط عممية تسكية النزاعات في إطار نظاـ الجات
 ،1947لـ يتضمف ىذا األخير أم نص صريح أك حتى إشارة إلى مفيكـ ىذه المجمكعات أك طبيعة عمميا.

( -)4كيحتاج تشكيؿ المجمكعات الخاصة إلى مكافقة مف مجمس األطراؼ المتعاقديف الذم يعمؿ كفقا لقاعدة اإلجماع االيجابي
التي تتطمب مكافقة جميع األطراؼ المتعاقديف بما فييـ الخصكـ أنفسيـ ،كىذا يعني أف كؿ طرؼ متعاقد يممؾ حؽ اعتراض
عمى قرار إنشاء فريؽ التسكية كىذا يمكف أف يؤدم إلى تعطيؿ عممية التسكية في حالة ما إذا استخدمت ىذه األطراؼ حؽ
االعتراض " ،"vétoأنظر :ياسر الحكيش" ،تسوية النزاعات في النظاـ الدولي التجاري تحكمية أـ إحكاـ" ،...مرجع سابؽ،

ص .12

( -)5عبد العزيز قادرم" ،االعتجت كمنظمة دولية" ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية ،االقتصادية كالسياسية ،كمية الحقكؽ،
جامعة الجزائر ،العدد  ،1992 ،04ص .667

( -)6انظر كؿ مف :عبد العزيز قادرم ،الرقابة عمى تطبيؽ االلتزامات وحؿ النزاعات في االعتجت ،مرجع سابؽ ،ص  120و
و

- Daniel JOUANNEAU, op.cit, p 29.
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المجمكعة الخاصة شبو قضائي ،كلكف الحقيقة ىي أف ىدؼ ىذه المجمكعات ىك التكصؿ إلى
الحؿ كالتكفيؽ بيف المصالح المتعارضة ،ىذا مف جية.
مف جية أخرل ،أف التحقيقات كالجمسات كالمداكالت تككف سرية كفي جمسات مغمقة،
كالق اررات تؤخذ باإلجماع ،كىي ليست بالممزمة ،كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى الطابع
التكفيقي في القضايا المطركحة ،كالتي تأتي كميا في شكؿ مكحد تحدده األقساـ التالية(:)1
القسـ األكؿ :معطيات القضية
القسـ الثاني :النظر في تطابؽ اإلج ارءات المتخذة مف طرؼ الدكلة التي رفعت ضدىا القضية
مع أحكاـ االتفاؽ العاـ.
القسـ الثالث :النظر فيما إذا كانت الفكائد المترتبة عف االتفاؽ العاـ قد ألغيت أك ىددت بالنسبة
لمدكلة التي رفعت القضية.
القسـ الرابع :يشمؿ تقديـ المجمكعة لتقاريرىا كتكصياتيا.
بصفة عامة ،تقكـ المجمكعات الخاصة المكمفة بتسكية النزاع بإعداد تقريرىا ،كحتى
يتسنى ليا ذلؾ تقكـ بسماع إدعاءات الخصكـ كدفكعيـ ،كبإجراء تقييـ مكضكعي لكقائع المسألة
المعركضة عمييا ،كأيضا تقييـ مدل عبلقتيا بأحكاـ االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية كالتجارة
" "1947 GATTكمدل مطابقة تمؾ الكقائع لنصكص ىذا االتفاؽ ،كليا السمطة التقديرية
الكاممة في ذلؾ( ،)2كعادة ما تنتيي إلى نتيجة تراىا منطقية تقرر فييا ما إذا كانت اإلجراءات
المدعى بمخالفتيا لبلتفاؽ العاـ تشكؿ مخالفة أـ ال(.)3

رابعا :الرقابة عمى تنفيذ التوصيات وتعميؽ االلتزامات
في حالة ما إذا فشمت المجمكعات الخاصة في التكفيؽ الكدم بيف الطرفيف
المتنازعيف ،تقكـ بطرح التقرير الذم أعدتو أماـ األطراؼ المتعاقدة التي

تقدـ تكصيات

بخصكص محتكل ذلؾ التقرير ،كىذا ما يضفي عميو القكة القانكنية ،كفي حالة ما إذا لـ تطبؽ
التكصيات ،يمكف ليا ،كفقا لمفقرة الثانية مف المادة  ،23أف تسمح لطرؼ أك عدة أطراؼ
متعاقدة بتعميؽ تطبيؽ كؿ امتياز أك التزاـ ينشأ كيترتب بمكجب االتفاؽ العاـ.
( -)1عبد العزيز قادرم ،الرقابة عمى تطبيؽ االلتزامات وحؿ النزاعات في االعتجت ،مرجع سابؽ ،ص .119

( -)2سامية فمياشي ،االنتقاؿ مف  GATTإلى  OMCكأثرىا في اقتصاديات الدكؿ النامية ،شركة دار األمة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الجزائر ،2013 ،ص .119

()3

-Daniel JOUANNEAU, op.cit, p 29.
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يمكف لمطرؼ الذم يطبؽ عميو ىذا اإلجراء أف يبمغ عف نيتو في االنسحاب مف
االتفاؽ ،ىذا مف الناحية النظرية ،أما مف الناحية العممية ،فغالبا ما يحدث التكفيؽ ،كال تصؿ
المسائؿ إلى حد االنسحاب ،حتى كلك استمزـ األمر إلى إعادة التشاكر كالتفاكض(.)1

كتعمؿ الرقابة عمى تنفيذ الق اررات كضاغط معنكم كسياسي يجعؿ الدكؿ تعكد إلى

التكازف في االمتيازات كالفكائد التي تحمييا أحكاـ المادة  23مف اتفاؽ الجات( ،)2كبالتالي احتراـ
االتفاؽ بأكممو ،خاصة كأف صفة اإللزاـ لتكصيات كتقارير المجمكعات الخاصة ال ترقى لتمؾ
التي ت تضمنيا األحكاـ كالق اررات القضائية أك حتى األحكاـ التحكيمية ،باإلضافة إلى القالب
العاـ كالمبيـ الذم كردت فيو المادة  23التي لـ تحدد ال مدل كال طبيعة كال درجة الجزاءات

التجارية التي يمكف فرضيا(.)3

عمكما ،كطبقا لمشريعة العامة ،فإف عدـ التنفيذ غير المبرر ألية معاىدة دكلية يرتب
المسؤكلية الدكلية لمطرؼ المخالؼ ،مما يمنح لمدكلة أك الطرؼ المتضرر حؽ الرد بكاسطة
تدابير مضادة.
خامسا :عيوب نظاـ تسوية النزاعات في الجات 1947
ال يمكف أبدا ،إنكار أف نظاـ تسكية النزاعات في ظؿ "الجات  "1947قد شمؿ عمى
ترتيبات قانكنية لتسكية النزاعات التجارية ،كىذا يحسب لصالحو –ىذا مف الناحية النظرية  -إال
أنو ظؿ نظاما ضعيفا كغير فعاؿ ،كىذا راجع إلى أخذه بمبدأ التراضي كليس التقاضي( ،ككاف
ىذا مف بيف أحد نقاط الضعؼ التي شابتو) ،باعتباره يمثؿ شكبل مف أشكاؿ التكفيؽ بيف
الدكؿ ،يتميز بغياب حكـ أك قرار إلزامي.

( -)1كىي الجزاءات ،كيطمؽ عمييا ضمف اصطبلحات الجات بالتدابير الثأرية ،باعتبار أف االتفاؽ العاـ لـ ينص عمى أم
شكؿ مف أشكاؿ العقاب أك اإلكراه ،كنص عميو فقط في حالة الضرر الذم يمحؽ بأحد األعضاء كىك سحب أك تعميؽ
االمتيازات التجارية المماثمة مف الطرؼ المتضرر ،كفي ىذا الشأف نكه المدير العاـ السابؽ لمجات » "" « Olivier LONG

بأف عبارة "الث أر" التي كثي ار ما تستعمؿ في مصطمحات المنظمة ،تعني فقط إعادة التكازف لبلمتيازات كاالفضميات التجارية بيف
كافة األعضاء ،كأف الترخيص مف قبؿ األطراؼ المتعاقدة باإلجراءات الثأرية ال يأخذ شكؿ العقاب القانكني بؿ العكدة فقط إلى
التكازف الذم أخؿ بو أحد األطراؼ ،لمزيد مف التفصيؿ راجع :جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص.42

(-)2عبد العزيز قادرم ،الرقابة عمى تطبيؽ االلتزامات وحؿ النزاعات في االعتجت ،مرجع سابؽ ،ص .117
( -)3جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص  42ك.43
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ضؼ إلى ذلؾ ،أنو يقكـ عمى اإلجماع كبالتكافؽ االيجابي في اآلراء أثناء اتخاذ

الق اررات طكاؿ عممية تسكية النزاعات( ،)1ككما أسمفنا الذكر ،تجتمع األطراؼ المتعاقدة في شكؿ
لجنة تنفيذية كاممة العضكية ،حيث تطبؽ لكؿ دكلة صكت كىذا يمنح الطرؼ الخاسر رفض

اعتماد تقرير المجمكعات الخاصة ،بالتالي استحالة صدكر ق ارر االعتماد ،كىذا ما يتيح لو
إعاقة ىذه العممية أثناء التصكيت( ،)2مما يضمف لمطرؼ المخطئ مركز الخصـ كالحكـ في

نفس الكقت(.)3

باإلضافة إلى أف مجمس الجات الذم يقكـ باعتماد التقارير النيائية ،يعتبر جيا از
سياسيا ميمتو األصمية تتمثؿ في تسيير الجات ،كمع بداية الثمانينات ،أصبح عددا ىاما مف
التقارير ال يعتمد مف طرؼ ىذا المجمس بسبب "عدـ اإلجماع" كالذم يعتبر األسمكب العرفي
المتبع في التصكيت عمى الق اررات ،كحتى في حاؿ اعتمادىا ،ناد ار ما كانت التكصيات التي
تضمنتيا التقارير النيائية متبكعة بأثر(.)4

زيادة عمى ىذا ،طكؿ اإلجراءات الذم يرجع إلى عدـ كجكد جدكؿ كاطار زمني

يضبطيا( ،)5كىذه العيكب مف بيف العكامؿ التي ساىمت في اإلضعاؼ مف بنياف اتفاؽ الجات
رغـ استم ارره أكثر مف نصؼ قرف ،باعتبار أنو مف بيف الركائز األساسية الستمرار أم نظاـ أك
اتفاؽ ىك تمتع ىذا األخير بنظاـ قكم لتسكية النزاعات التي تثكر بيف أعضاءه.
كلتفادم ىذه العيكب ،كاف مف البلزـ العمؿ عمى التطكير كالتحسيف مف ىذا النظاـ
الذم استمر العمؿ بو إلى غاية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة.

)(1

Qu’on nome “les défauts de jeunesse”, consulter: Peter SUTHERLAND, et les membres du
conseil consultatif : Jagdish BHAGWATI, Kwesi BOTCWEY, Naill FILZ GERARD, Hamada
KOICHI, John H.JACKSON. Celso LAFER et Thierry DE MONATRIAL, « l’avenir de
l’OMC », (relever les défis institutionnels du nouveau millénaire), rapport du conseil consultatif
à Mr: Supachai PANITCHPAKDI (directeur général), publié Sur site internet: www.wto.org,
p59
)(2
- J. HADDOCK and R.SHARMA, Module 5 : Le système de règlement des différends de
l’OMC, publié sur site internet: http:// www.fao.org/docrep/003/x7352F/x7352 fa5.htm, p32.
( -)3كساـ نعمت إبراىيـ السعدم ،األفاؽ المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية بيف مظاىر العكلمة كتدكيؿ السيادة ،دار الفكر
-

الجامعي ،اإلسكندرية ،2014 ،ص .191

( -)4كريمة طراد ،تطكر التجارة الدكلية في ظؿ اتفاقية مراكش ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير ،فرع القانكف الدكلي كالعبلقات
الدكلية ،كمية الحقكؽ ،بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،دكف ذكر السنة  ،ص.25
– QADRI Tarek, « Le règlement des différends commerciaux au sein de l’organisation
2007, p 41. mondiale du commerce », revue El-Mohamat, Barreau de Tizi ouzou, N° 06,
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الفرع الثاني :محاوالت التطوير مف نظاـ تسوية النزاعات
سعت الدكؿ األعضاء جاىدة إلى التطكير مف نظاـ تسكية النزاعات ،مف خبلؿ الق اررات
الكزرم كذلؾ،
التي كانت تتخذىا ،ككذا مف خبلؿ الجكالت التفاكضية لمجات ،كمؤتمر الدكحة ا
نكرد ىذه المحاكالت في النقاط التالية:
أوال :محاولة التطوير مف خالؿ الق اررات

نذكر في ىذا الصدد الق ارريف التالييف:

 -1محاولة التطوير مف خالؿ قرار  13نوفمبر1961
حاكلت الدكؿ األعضاء المنتمية "لمجات" تطكير نظاـ تسكية النزاعات بإدخاؿ تعديبلت
عميو ،حيث اتخذت عدة ق اررات في ىذا الشأف ،أكليا القرار الصادر في الدكرة السابعة عشر
بتاريخ  13نكفمبر  1960الذم كاف يرمي إلى تنشيط إجراءات المشاكرات بيف الدكؿ
األعضاء ،كالذم نص عمى أنو يجكز ألم طرؼ متعاقد أف يطمب مف طرؼ متعاقد آخر أف
يدخؿ في مشاكرات ثنائية أك متعددة األطراؼ حكؿ الممارسة التجارية التي تنتج أثا ار
ضارة ،كىذا بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج مرضية بصكرة متبادلة كاتخاذ السبؿ كاإلجراءات الكفيمة
برفعيا ،كما بيف ىذا القرار مختمؼ الكسائؿ التي تمكف أمانة الجات كاألطراؼ المتعاقدة

بإخطار نتائج المشاكرات(.)1

 -2محاولة التطوير مف خالؿ قرار  15أفريؿ 1966
قدمت كؿ مف دكلتي الب ارزيؿ كاألكركغكام اقتراحات محكرىا تعديؿ المادة  23مف اتفاؽ
الجات بخصكص إنشاء آلية خاصة بتعكيض اآلثار السمبية لئلجراءات المتخذة ضد اقتصاد
دكلة في طريؽ النمك ككضع إجراءات كقائية لمبمداف النامية ،مع منح ىذه البمداف إمكانية التحمؿ
مف التزاماتيا في حاؿ ما اتخذت ضدىا إجراءات تعسفية ،باإلضافة إلى كضع إجراءات

جماعية تضمف تنفيذ تكصيات فرؽ العمؿ الخاصة(.)2

( -)1جابر فيمي عمراف ،منظمة التجارة العالمية( ،نظاميا القانكني كدكرىا في تطبيؽ اتفاقات التجارة العالمية) ،مرجع سابؽ،
ص .365

( -)2قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،...مرجع سابؽ ،ص ،21كلئلشارة  ،يجب التمييز
بيف فرؽ العمؿ الخاصة التي يتـ إنشاءىا مف طرؼ مجمس الممثميف التي ليا فقط صبلحية إجراء مشاكرات مع األطراؼ
المعنية في أية مسألة كالمجمكعات الخاصة التي حمت محؿ الفرؽ الخاصة التي تضطمع بمياـ التكفيؽ ،مشار لو لدل ،جديد
رابح ،مرجع سابؽ ،ص .33
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ميدت ىذه االقتراحات -رغـ أف أغمبيا لـ يؤخذ بعيف االعتبار -التخاذ قرار بتاريخ
 05أفريؿ  ،1966مثؿ نقطة تحكؿ ميمة في ىذا النظاـ ،كالذم تعمؽ بإجراءات تطبيؽ المادة
 23اتفاؽ الجات ،حيث أخذ ىذا القرار بعيف االعتبار كألكؿ مرة ،الكضعية االستثنائية كالخطيرة
التي تيدد البمداف النامية في مجاؿ تسكية النزاعات ،باإلضافة إلى السرعة في التسكية.
فضمف ليا حؽ المجكء إلى المدير العاـ مف أجؿ طمب تقديـ المساعي الحميدة في حاؿ
فشؿ المشاكرات ،إلى جانب الحؽ في تمقائية تشكيؿ الفرؽ الخاصة في حاؿ ما إذا كانت
الشككل مف بمد نامي ضد دكلة متقدمة مع تحديد فترة زمنية دنيا ،مدتيا  7أشير بيف تاريخ بدء
المشاكرات كتاريخ تسميـ تقرير المجمكعات الخاصة ،كقد نص ىذا القرار عمى ما يمي:
«  -1يمكف لمدكلة المتضررة المجكء إلى مدير عاـ الجات التخاذ اإلجراءات المناسبة لتسكية
النزاعات.
 -2إذا لـ يتـ تسكية النزاع القائـ بصكرة مرضية خبلؿ شيريف ،يككف مف حؽ المدير
العاـ ،بناءا عمى طمب أحد األعضاء أف يعرض النزاع عمى األطراؼ المتعاقدة أك عمى
المجمس ،لتشكيؿ لجنة مف الخبراء لفحص النزاع كتكصي بالحمكؿ المناسبة لو في
غضكف ستيف يكما.
 -3بعد فحص كدراسة تقرير الخبراء ،يككف لؤلطراؼ المتعاقدة أك المجمس الحؽ في إصدار
القرار النيائي الكفيؿ بإلزاـ الدكلة التي يكجو إلييا ،أف تعرض في غضكف تسعيف يكما
تقري ار باإلجراءات التي يجب أف تتخذ لتنفيذ ىذا القرار
بعد ىذه اإلجراءات كاذا تبيف لؤلعضاء أف إجراءات الدكلة المخالفة غير مطابقة
لتكصية أك قرار األطراؼ المتعاقدة أك المجمس كاذا كانت ىناؾ خطكرة كبيرة ،يمكف لؤلطراؼ
المتعاقدة أف تسمح لمدكلة المتضررة باتخاذ تدابير ثأرية كيمكف ليا تكقيع جزاءات أخرل

معينة»( ،)1غير أنو لـ يتـ تطبيؽ ىذا القرار ،كبدكره لـ يحدث تغييرات في كضعية البمداف
النامية.

( -)1نقبل عف :جمعة سعيد سرير ،مرجع سابؽ ،ص .570
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ثانيا :محاوالت التطوير مف خالؿ الجوالت التفاوضية
نذكر محاكالت تطكير نظاـ تسكية النزاعات مف خبلؿ الجكالت التفاكضية في النقطتيف
اآلتيتيف:
-1محاولة التطوير مف خالؿ جولة طوكيو

استمر العمؿ بإجراءات تسكية النزاعات في الجات إلى غاية انعقاد جكلة

طككيك( ،)1أيف تـ تشكيؿ لجنة خاصة أثناء ىذه الجكلة ،مف أجؿ دراسة سبؿ تطكير آلية تسكية
النزاعات كجعميا أكثر فعالية ،كما قامت الدكؿ النامية نتيجة عدـ تطبيؽ قرار 05أفريؿ
 ،1966بتقديـ االقتراح الذم عرؼ "باالقتراح الب ارزيمي" عاـ .1978
نص ىذا االقتراح عمى أنو "إذا لـ تؤد كسائؿ تسكية النزاعات المتمثمة في إجراءات
التشاكر كالكساطة أم أثر ،يجب أف تتككف لجنة خاصة لمتكفيؽ ،كما يمكف تطبيؽ جزاءات
شديدة مف جانب الجات ضد الدكلة المتطكرة التي لـ تحترـ التزاميا ،كقد تصؿ ىذه الجزاءات

إلى حد تعميؽ الحقكؽ الناتجة عف االتفاقية العامة"( ،)2ككانت ترمي مف خبللو إلى تعزيز
اإلجراءات الكاردة في قرار  ،1966مع إدخاؿ قكاعد جديدة كفعالة لصالح البمداف النامية.
ككاف الغرض العاـ مف ىذه الجكلة في سبيؿ تطكير كسائؿ تسكية النزاعات التجارية بيف
الدكؿ ،تحقيؽ ىدفيف أكليم ا :تقنيف اإلجراء العاـ لنظاـ تسكية النزاعات في إطار الجات
كثانييما تنكيع طرؽ كاجراءات تسكية النزاعات عف طريؽ المكائح.
أ -تقنيف اإلجراء العاـ لتسوية النزاعات

نتج عف الممارسة الفعمية أثناء السنكات الماضية قكاعد عرفية داخؿ نظاـ الجات ،بسبب

غمكض فحكل المادتيف  23-22مف اتفاؽ "الجات" المتاف كانتا تتضمناف إجراءا عاما مختص ار
لتسكية النزاعات بيف األعضاء.
كىذا ما أدل باألطراؼ المتعاقدة في ىذه الجكلة إلى إصدار القرار الخاص بتعديؿ نظاـ
تسكية النزاعات في الجات بتاريخ  ،1979/11/28الذم تضمف المصادقة عمى مذكرة اتفاؽ
( -)1تعتبر جكلة طككيك إحدل أىـ جكالت الجات ،كلقد بدأت ىذه الجكلة رسميا باجتماع كزارم في العاصمة اليابانية "طككيك"،
عاـ  1973كامتدت إلى غاية عاـ  ،1979سعيا منيا لتحقيؽ المزيد مف تحرير التجارة الدكلية ،لمزيد مف التفصيؿ ،أنظر:
زينب جابر سالـ -احمد مرعي -قطب محمد مصطفى ،االتفاقيات الدكلية ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية،
 ،2008ص .298
( - )2جًعح ضعٍذ ضرٌر ،يرجع ضاتق ،ص .572
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()1

تسكية النزاعات

التي تتعمؽ باإلعبلف كالتبميغ كالتشاكر كاإلشراؼ كالرقابة مع الممحؽ الخاص

بالكصؼ المعتمد لمممارسة المعتادة لمجات في مكضكع تسكية الخبلفات ،التي تكضح النظاـ
المطبؽ عمى العبلقات بيف الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية(.)2

كاعتبر ىذا ،بمثابة تعديؿ لمممارسة العرفية فيما يتعمؽ بكسائؿ تسكية النزاعات التجارية
في الجات منذ أف تأسست ،حيث حاكلت نصكص التقنيف المترتبة عف نتائج ىذه الجكلة مف
المفاكضات إعادة اإلجراء العاـ لتسكية النزاعات ،ككذلؾ كضع نظاـ جديد بدؿ كسيمة التكفيؽ
بالنسبة لئلجراءات األخرل المعمكؿ بيا في إطار الجات ،خاصة إجراءات اإلعبلف كالتشاكر.
جاء ىذا النص أيضا ،لمتأكيد عمى إمكانية تمثيؿ عضك أك أكثر مف البمداف النامية في
المجمكعات الخاصة في حالة نشكب نزاع تجارم بيف دكلة متقدمة كأخرل نامية ،مع األخذ
بعيف االعتبار دائما مصالح ىذه األخيرة طكاؿ مدة محاكلة التسكية.
كما تـ تقنيف عمؿ المجمكعات الخاصة ،باعتبار أف المادتيف  22ك 23مف اتفاؽ
الجات لـ تتضمنا نصكصا حكؿ اإلطار القانكني المنظـ لمياـ كسير ىذه المجمكعات ،كما
يمي:
 النص عمى إجراءات عمؿ المجمكعات الخاصة في المادة  10مف مذكرة اتفاؽ تسكيةالنزاعات لعاـ .1979
 كضع الئحة عمؿ ىذه المجمكعات مف أجؿ تكفير الضمانات البلزمة ألعضائيا فيممارسة كظائفيـ باستقبللية ،باإلضافة إلى تنكع معارفيـ كنطاؽ خبرتيـ في المادة 14
مف المذكرة المذككرة أعبله.
 -تنظيـ

كظائؼ

المجمكعات

الخاصة

عند

إعداد

تقاريرىا

بكاسطة

أحكاـ

المادة  ،16كالمادة  ،06التي أكدت عمى سرية االجتماعات بمناسبة التحقيقات التي
تقكـ بيا ،مع منح رخصة استشارة خبراء مستقميف تابعيف لمنظمات أخرل.

( -)1كلكف الحظ العديد مف خبراء القانكف أف ىذه مذكرة شابيا العديد مف جكانب القصكر ،كقد عبر األعضاء طيمة الثمانينات
مف القرف الماضي عف عدـ رضائيـ عمى أداء تسكية النزاعات في مجمس الجات ،كرغـ أف ىذه االنتقادات لـ تؤد إلى خطكات
مممكسة عف طريؽ تطكير آلي ة تسكية النزاعات إال أنيا دكف شؾ ميدت السبيؿ أماـ كضع نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة
يرسي سكابؽ قضائية كال يحظ أم عضك بحؽ إلغبلؽ مسار التقاضي عند أية مرحمة مف مراحمو ،انظر :كساـ نعمت إبراىيـ
السعدم ،مرجع سابؽ ،ص .191
( – )2جًعح ضعٍذ ضرٌر ،يرجع ضاتق ،ص .573
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أكجبت نفس المذكرة مف خبلؿ المادة  20عمى المجمكعات الخاصة االنتياء مف إعداد
التقرير خبلؿ مدة معقكلة التي يجب أال تتجاكز  09أشير ،كفي الحاالت المستعجمة 03

أشير(.)1

ب -تنوع إجراءات تسوية النزاعات في لوائح جولة طوكيو
إف ع دـ جدكل الطابع العاـ إلجراءات تسكية النزاعات كفؽ المادة  23فقرة  2مف
االتفاؽ العاـ ،أدل بالدكؿ األعضاء مف خبلؿ مفاكضات جكلة طككيك ،إلى ترتيب محاكالت
منيجية أكثر تنظيما كتبلءما لئلجراء العاـ لتسكية النزاعات مف أجؿ تكييؼ كتكضيح الطبيعة
القانكنية إلجراءات تسكية النزاعات في الجات مع مراعاة الخصكصية التقنية كالفنية لكؿ نزاع.
حيث تـ كضع إجراءات نكعية ألسمكبي التكفيؽ كالتشاكر ،بكضع إجراءات خاصة

لمتشاكر في معظـ المكائح كاعداد نظاـ لمتكفيؽ لبعضيا فقط( ،)2كىي تمؾ المذككرة في
المجمكعة األكلى ،كرتبت ىذه المكائح في ثبلث مجمكعات كىي:
 -1المجموعة األولى :تضمنت  3لكائح تنظـ:

 -منتجات األلباف -لحكـ األبقار -تراخيص االستيراد.

 -2المجموعة الثانية :تضمنت  3لكائح لتنظيـ كؿ مف:

 -مناىضة إغراؽ األسكاؽ  -العكائؽ الفنية عمى التجارة -التقييـ الجمركي.

 -3المجموعة الثالثة :كلكائحيا الثبلث نظمت مايمي:

 دعـ الصادرات  -األسكاؽ العامة  -الطائرات المدنية(.)3رغـ أف التعديبلت التي جاءت بيا ىذه الجكلة ،كالتي رمت إلى تحسيف كتقكية

كضعية البمداف النامية في نظاـ تسكية النزاعات ،بقيت مف دكف أثر كاضح ،بسبب افتقاد

الطابع اإللزامي لتقارير المجمكعات الخاصة( ،)4إال أنيا ساىمت إلى حد كبير في قانكف تسكية
النزاعات في إطار المنظمات الدكلية االقتصادية ،بفضؿ اإلصبلحات النكعية التي أدخمتيا

عمى نظاـ تسكية النزاعات(.)5

( -)1جمعة سعيد سرير ،مرجع سابؽ  ،ص ص .578- 575

( -)2جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص .17
(-)3

جمعة سعيد سرير ،مرجع سابؽ  ،ص .194

( -)4قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص .22
( -)5جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص .09
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 -2محاولة التطوير خالؿ جولة االوروغواي
برزت مع مركر الزمف ،عدة إشكاالت كعكائؽ سكاء كانت قانكنية أك سياسية ،أثرت
سمبا عمى سرياف تسكية النزاعات في ظؿ نظاـ الجات بشكؿ فعاؿ ،حيث أصبح مف الضركرم
البدء في إصبلح جدم كمراجعة نظاـ تسكية النزاعات بيف الدكؿ األعضاء ،كفقا لما يتماشى
مع التطكرات كالمستجدات في العبلقات السياسية كاالقتصادية كالتجارية الدكلية.
لذا رفعت الدكؿ األعضاء في جكلة االكركغكام انشغاالتيا بخصكص ىذا الشأف ،ككذا
فيما يتعمؽ باحتراـ االلتزامات الناشئة عف االتفاؽ ،حيث سطرت عمى األىمية الكبيرة لتسكية
النزاعات بطريق ػ ػة بنػ ػاءة كمنيجية ،الشيء الذم ي ػ ػؤدم إلى تجنب اآلثػ ػ ػار الض ػ ػارة النػاتجػ ػة عمى
النزاعات خػ ػاص ػة تمؾ التي ال يتكصمكف إلى حمي ػ ػا ،كك ػذا الح ػد أك اإلنقػ ػاص مف عػ ػدـ التكازف
بيف أعضاء الػ ػدكؿ المتقػ ػدم ػ ػة (الطرؼ القػ ػ ػكم) كالػ ػدكؿ الن ػامي ػة (الطػ ػرؼ الضعيػ ػؼ) ،كاجتنػ ػاب
قانػ ػكف األق ػ ػكل

()1

». «La loi du plus fort

كفي ىذا اإلطار ،قامت لجنة المفاكضات التجارية باستعراض منتصؼ جكلة
االكركغكام في الفترة الممتدة بيف  05ك 09ديسمبر 1988عمى المستكل الكزارم في مكنتلاير
بكندا ،حيث قامت األطراؼ المتعاقدة في اجتماع مكنتلاير بإجراء بحث شامؿ لقكاعد كاجراءات
تسكية النزاعات في إطار الجات ،بالتالي إجراء المزيد مف اإلصبلحات لتقكية ىذا النظاـ الذم

كاف يرمي إلى التسكية العادلة(.)2

حيث تـ كضع آجاؿ زمنية مناسبة إلنياء مختمؼ مراحؿ عممية النزاع ،كبمكجب ىذه
التعديبلت ،تـ إقرار تمقائية تشكيؿ الفرؽ الخاصة بتسكية النزاع ،كما تـ تحديد قكاعد التعكيض

كتعميؽ التنازالت ،كشكمت ىذه النتائج أساسا متينا كتقدما حقيقيا في مجاؿ تسكية النزاعات(.)3

كتجسدت اإلصبلحات في جكلة االكركغكام ،كالتي تكجت نتائجيا بالتكقيع عمى اتفاؽ
إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة في مراكش (المغرب) ،في تضمينو الممحؽ الثاني المعنكف

)(1

- Mohamed Tayeb MEDJAHED, Le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du
système Algérien de défense commercial, HOUMA éditions, Alger, 2008, p20.
()2
- QADRI Tarek, op.cit, p42.
( -)3لكنيا بقيت عاجزة عمى تكفير كسائؿ الضغط لبعض األطراؼ المتعاقدة مف الدكؿ الصغيرة في حاؿ عدـ االمتثاؿ لق اررات
آلية تسكية النزاعات ،نظ ار ألف المسألة تتطمب اتخاذ إجراءات انتقامية ،...جمعة سعيد سرير ،مرجع سابؽ ،ص .580-597
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بمذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات التي تنشأ بيف الدكؿ

األعضاء ،مما يعني االتجاه نحك منظمة يحكميا القانكف(.)1

كيقصد بمذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات( ،)2مجمكع

القكاعد التي تنظـ تسكية النزاعات التجارية الدكلية الناشئة عف تنفيذ االتفاقات التجارية الكاردة
في الكثيقة الختامية لنتائج جكلة االكركغكام لممفاكضات التجارية متعددة األطراؼ ،أك ىي
الكثيقة التي تنظـ تناكؿ النزاعات التجارية في المنظمة العالمية لمتجارة بكاسطة جياز أنشئ

خصيصا ليذا الغرض( ،)3كالتي يجب عمى أعضاء المنظمة احتراـ قكاعدىا كاجراءاتيا كاألحكاـ
المفركضة عمى األعضاء فييا.

تتضمف مذكرة التفاىـ سبع كعشريف ( )27مادة ،باإلضافة إلى أربعة مبلحؽ تنظـ
تسكية النزاعات في المنظمة ،كتحمؿ العناكيف التالية عمى التكالي :النطاؽ كالتطبيؽ ،إدارة
التفاىـ ،أحكاـ عامة ،المشاكرات ،المساعي الحميدة ،كالتكفيؽ ،كالكساطة ،إنشاء الفرؽ
الخاصة ،اختصاصات الفرؽ الخاصة ،تككيف الفرؽ الخاصة ،اإلجراءات في حالة تعدد
الشكاكم ،األطراؼ الثالثة ،كظيفة الفرؽ الخاصة ،إجراءات الفرؽ الخاصة ،حؽ طمب الحصكؿ
عمى المعمكمات السرية ،مرحمة المراجعة المؤقتة ،اعتماد تقارير الفرؽ الخاصة ،المراجعة خبلؿ
االستئناؼ ،االتصاؿ مع الفرؽ الخاصة أك جياز االستئناؼ ،تكصيات الفرؽ الخاصة كجياز
االستئناؼ ،اإلطار الزمني لق اررات جياز تسكية المنازعات ،مراقبة تنفيذ التكصيات
كالق اررات ،التعكيض كتعميؽ التنازالت ،تعزيز النظاـ المتعدد األطراؼ ،إجراءات خاصة
باألعضاء مف الدكؿ األقؿ نمكا ،التحكيـ ،الشكاكل مف كقكع انتياكات مف النكع المكصكؼ في
الفقرة (ب) مف المادة  23مف اتفاؽ الجات  ،1994مسؤكليات األمانة.

)(1

- Georges SACERDOTI, "Structure et fonction du système de règlement des différends de
l’OMC, les enseignements des dix premières années", revue générale de droit international
public, Paris, Tome 110, N° 04, 2006 p 771.
( -)2التي بدأت مبلمحيا بالظيكر مف خبلؿ تصكريف ،أحدىما سمي "بتفاىـ حكؿ قكاعد كاجراءات تسكية المنازعات" ،كالثاني
أطمؽ عميو اسـ "العناصر التي تعكؽ نظاـ تسكية المنازعات" كقد تـ إدماج التصكريف معا في صياغة تكفيقية كاحدة ألحقت
بالكثيقة الختامية لنتائج جكلة االكركغكام ،انظر :خيرم فتحي البصيمي ،تسكية المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة
العالمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2007 ،ص .271

( -)3عمر سعد اهلل ،الكجيز في حؿ النزاعات الدكلية ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2012 ،ص .139
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أما المبلحؽ األربعة لمذكرة التفاىـ ،فقد تناكلت العناكيف التالية عمى التكالي :االتفاقات
التي يغطييا التفاىـ ،القكاعد كاإلجراءات الخاصة أك اإلضافية الكاردة في االتفاقات التي

يغطييا التفاىـ ،إجراءات العمؿ ،مجمكعات الخبراء ألغراض المراجعة(.)1

كما يميز مكاد ىذه الكثيقة ،أنيا تضمنت قكاعد متنكعة ،نظمت كيفية تناكؿ تسكية
النزاعات التي تثكر بصدد تطبيؽ اتفاقات التجارة متعددة األطراؼ الممحقة باتفاؽ المنظمة
العالمية لمتجارة بكاسطة جياز تسكية النزاعات.
لتصبح بذلؾ مذكرة التفاىـ األساس الذم يقكـ عميو نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة
العالمية لمتجارة حيث تستفيد مف أحكاميا كافة الدكؿ األعضاء ،كما تعتبر مصد ار لمقكاعد
كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات التي تنشأ في التجارة الدكلية(.)2

كتتميز مذكرة التفاىـ بأنيا ذات طابع اتفاقي دكلي ،الحتكائيا مف الناحية الشكمية عمى
 27مادة كأربعة مبلحؽ اشتممت عمى تقييد أطراؼ النزاع مف أعضاء منظمة التجارة العالمية،
كتضمنت مف ناحية أخرل ،قكاعد آمرة ،تقع في ترتيب أعمى مف جميع قكاعد قانكف التجارة
الدكلية األخرل ،كلذا يتعيف أف تناؿ ىذه المذكرة احتراـ أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة،

كااللتزاـ بيا في تسكية نزاعاتيـ التي تتعمؽ باالتفاقيات التجارية المتعددة األطراؼ(.)3

بيذا أصبح نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ،حجر الزاكية في التجارة
الدكلية ،كذلؾ بعد أف تـ تقكيمو ،كجعمو أكثر فعالية بإدخاؿ اإلصبلحات عميو ،كالتي اشتممت
عمى إنشاء جياز تسكية النزاعات ،ليتكلى صبلحيات مجمس الممثميف كالمجمكعات الخاصة
التي نصت عمييا االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية كالتجارة ،كبالنتيجة يمنع عمى أية دكلة
اتخاذ اإلجراءات العقابية مف تمقاء نفسيا ،كىذا بحد ذاتو يعتبر إنجاز ميما يساىـ في تقكية

كتعزيز النظاـ متعدد األطراؼ كحكـ القانكف إذا احترمتو الدكؿ األعضاء(.)4

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،نشرت عمى مكقع االنترنتwww.wipo.int :

( -)2عمر سعد اهلل ،القانكف الدكلي لحؿ النزاعات ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر،الطبعة الثانية،2010 ،
ص.223

( -)3عمر سعد اهلل ،الكجيز في حؿ النزاعات الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .142

( -)4خالد سعد زغمكؿ حممي" ،الجات والطريؽ إلى منظمة التجارة العالمية وأثرىا عمى اقتصاديات الدوؿ العربية" ،مجمة
الحقكؽ ،مجمة فصمية محكمة تعني بالدراسات القانكنية ،الككيت ،السنة الثانية كالعشركف ،العدد الثاني ،يكنيك ،1996 ،ص

.181
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ثالثا :محاولة تطوير نظاـ تسوية النزاعات في مؤتمر الدوحة الوزاري
بما أف العبلقات التجارية ما تزاؿ دائما قائمة بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة ،كالتي
تقكـ عمى تضارب المصالح ،فإف النزاعات تنشأ بيف الدكؿ األعضاء بصفة مستمرة ،كليذا نجد
المنظمة العالمية لمتجارة تحاكؿ دائما العمؿ عمى تطكير نظاـ تسكية النزاعات مف خبلؿ

المؤتمرات الك ازرية ليا ،كىذا ما حدث فعبل في مؤتمر الدكحة الكزارم( ،)1حيث تـ التفاكض

بشأنو مرة أخرل مف أجؿ تحقيؽ جممة مف المصالح كاألىداؼ كتحقيؽ فعالية أكبر لو ،كالتي
انصبت في قالب تطكير التجارة الدكلية(.)2

كقد نص إعبلف مؤتمر الدكحة في الجزء الذم خص بتسكية النزاعات ،عمى مايمي:
«إننا نكافؽ عمى المفاكضات حكؿ تحسينات كايضاحات تفاىـ تسكية النزاعات ،كيجب
أف تككف المفاكضات بناءا عمى العمؿ المنجز حتى ذلؾ الكقت ،ككذلؾ بناءا عمى أية اقتراحات
إضافية مف األعضاء تيدؼ إلى االتفاؽ بشأف التحسينات كاإليضاحات في مكعد أقصاه مام
 ، 2003كفي ىذا الكقت سنقكـ بالخطكات البلزمة لضماف تنفيذ النتائج في أسرع كقت ممكف

بعد ذلؾ»(.)3

لقد اختمفت مكاقؼ الدكؿ كتباينت إزاء تطكير نظاـ تسكية النزاعات ،منيا ما تعمؽ
بالدكؿ الكبرل كمنيا ما تعمؽ بالدكؿ النامية ،كسعى كؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ جاىدا لتغميب
كجية نظره كتحقيؽ مصالحو مف خبلؿ المفاكضات ،فبينما كانت الدكؿ الكبرل تيدؼ إلى
( -)1نشير إلى أف مؤتمر الدكحة ىك رابع مؤتمر كزارم عقدتو المنظمة العالمية لمتجارة في مدة  6أياـ ،ابتداءا مف  9نكفمبر
إلى غاية اليكـ الرابع عشر مف نفس الشير مف سنة  2001في مدينة الدكحة القطرية ،كقد شاركت فيو آنذاؾ  144دكلة ،كتـ

انعقاده في الكقت الذم تزايدت فيو الحاجة إلى نظاـ اقتصادم عالمي جديد ييدؼ إلى تقميؿ الفقر في العالـ كتحقيؽ الرفاىية

لمجميع حيث حاكلت فيو كافة األطراؼ القكية منيا كالضعيفة تقريب المصالح،...انظر :بدكم ابراىيـ ،اثر العكلمة كمنظمة
التجارة العالمية عمى اقتصاديات الدكؿ النامية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،2011 ،ص.113
- Il est intéressant d’attirer l’attention que : dés 1994, il était prévu que les gouvernements
membres de l’OMC devrait procéder à un réexamen du MRD dans les quatre années suivants
l’entrée en vigueur de l’accord sur l’OMC (au plus tard le 1er Janvier 1999), Philippe VINCENT,
« Les résultats de la quatrième conférence ministérielle de l’OMC, vers un cycle de
développement », Revue Belge de droit international, édition Bruylant, Vol XXXVI, 2003/1,
p127, voir aussi : Héléne RUIZ FABRI, « Chronique de règlement des différends (2001) »,
Journal du droit international, Paris, Tome129, N° 03, (Juillet- Aout- Septembre), 2002, pp 870871.
( -)3سامي محسف السرم ( ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ودور التحكيـ التجاري بعد االنضماـ) ،أعماؿ
)(2

المنتدل الثاني لمتحكيـ التجارم الدكلي المنظـ مف طرؼ ك ازرة الصناعة كالتجارة ،الجميكرية اليمنية 06 ،مايك  ،2014ص

 ، 22نشر عمى مكقع االنترنتwww.moit.gov.ye :
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تعزيز مكقفيا كخدمة مصالحيا بإيجاد آلية تحمي عممية تكسعاتيا التجارية كنفاذىا في األسكاؽ
المختمفة ،بحيث يككف نظاـ تسكية النزاعات أداة فعالة لكقؼ أم تجاكزات مف شأنيا أف تعيؽ
عممية انتقاؿ البضائع كالكصكؿ إلى األسكاؽ ،كجدت الدكؿ النامية نفسيا غير قادرة عمى
استغبلؿ نظاـ تسكية النزاعات عمى الكجو األمثؿ كبصكرة تحقؽ الحماية المطمكبة
لمصالحيا.
كما رأت أنيا غير مؤىمة لبلستفادة مف ىذا النظاـ بشكؿ فعاؿ كذلؾ بسبب قمة
إمكانياتيا كافتقارىا لئلطارات المؤىمة كالخبرات التي ليا قدرة عمى التعامؿ مع مثؿ ىذه
المسائؿ ،كأيضا بسبب كجكد صعكبات كبيرة تحكؿ دكف االستفادة مف المزايا التي يمنحيا

(ف .ت .ف) لمدكؿ النامية(.)1

كيمكف تمخيص ىذه الصعكبات في اآلتي:
 -1التكاليؼ الباىظة التي يتطمبيا السير في عممية تسكية النزاعات.
 -2صعكبة تنفيذ الق اررات كاألحكاـ الصادرة لصالح الدكؿ النامية كما يتصؿ بيا مف حقيا
في التعكيض.
 -3عدـ االلتزاـ بالتنفيذ الفعاؿ لمنصكص المتعمقة بالمعاممة الخاصة بالدكؿ النامية.
كبناءا عمى ما تقدـ ،كتحقيقا لمصالح الدكؿ األعضاء ،مع أخذ جميع كجيات النظر
في االعتبار ،تبمكر تكجو ينادم بالبحث في المسائؿ كالقضايا المتعمقة بنظاـ تسكية النزاعات
كالنظر إلييا بنظرة إصبلحية كادخاؿ التعديبلت البلزمة عميو مع كضع مقترحات فعالة لتطكير
ىذا النظاـ حتى يتمكف في تحقيؽ األىداؼ المرجكة منو.
رغـ أف رئيس المنظمة العالمية لمتجارة حث الدكؿ األعضاء عمى إيجاد طريقة لتقدـ
المفاكضات حكؿ نظاـ تسكية النزاعات كسمكؾ طريؽ كاقعي في مفاكضاتيـ لتحسيف كتكضيح
ىذا النظاـ ،إال أنو لـ يتـ الكصكؿ إلى أم اتفاؽ جديد في ىذا الشأف عمى الرغـ مف تجاكز
المكعد المحدد لبلنتياء مف المفاكضات ،كىذا ما دؿ أف المفاكضات ال زالت مستمرة في ىذا
الجانب كأف ىناؾ الكثير مف الصعكبات التي تحكؿ دكف التكصؿ إلى االتفاؽ.
كما أف إعبلف مؤتمر "بالي" باندكنيسيا في ديسمبر  2013لـ يتضمف أم ق اررات جديدة
تتعمؽ بتسكية النزاعات ،سكل أنو أكد عمى االلتزاـ باالستمرار لدائـ في التفاكض كتنفيذ قكاعد
)(1

- Philippe VINCENT, op.cit, p128.
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التجارة ،كتسكية النزاعات كدعـ التنمية ،مف خبلؿ إدماج البمداف النامية في النظاـ التجارم
العالمي ككذا االلتزاـ بجدكؿ أعماؿ مؤتمر الدكحة لمتنمية(.)1

بقي أف نشير فيما يخص تسكية النزاعات في إطار اتفاؽ الجات ،إلى أنو ال يمكف
حصر النزاعات التي طرحت في ظؿ ىذا االتفاؽ ،نظ ار لكثرتيا كلما اتصفت بو مف عدـ
الكصكؿ إلى حؿ قاطع كممزـ لمنزاع ،إال أنو أمكف حصر الطمبات التي قدمت لممجمكعات
الخاصة ،كالتي قدرت ب 120شككل في الفترة ما بيف (.)2()1994-1948

كلقد تمت تسكية أغمب ىذه النزاعات ،ليس عف طريؽ المجمكعات الخاصة كانما
بكاسطة التدابير االنفرادية لبعض الدكؿ الكبرل ،أك بالكصكؿ إلى حؿ قد ال يرضي جميع
األطراؼ  ،كفي حاؿ محاكلة أية دكلة طرؼ في النزاع االعتراض عمى ىذا الحؿ ،فإف األمر
يقؼ عند مجرد إجراءات فقط ،دكف الكصكؿ إلى حؿ قطعي أك رفع الضرر الذم كقع عمى
الطرؼ الشاكي(.)3

المطمب الثاني :أسس نظاـ تسوية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة
يمثؿ نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة عنص ار مركزيا كميما لتكفير
األمف كحماية حقكؽ الدكؿ األعضاء ككذا الحفاظ عمى التزاماتيـ ،حيث يقكـ ىذا النظاـ عمى
مبادئ أساسية يرتكز عمييا (الفرع األكؿ) تعتبر العمكد الفقرم ليذا النظاـ ،كما يتمتع بعدة
خصائص تميزه عف باقي أنظمة تسكية النزاعات (الفرع الثاني).
الفرع األوؿ :المبادئ التي يرتكز عمييا نظاـ تسوية النزاعات

باستقراء المادة الثالثة مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية

النزاعات ،نجد أف نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة يخضع لمبادئ أساسية
تتمثؿ فيما يمي:

( -)1سامي محسف السرم ،مرجع سابؽ ،ص 24ك25

( -)2مشار لو لدل كؿ مف :سامية فمياشي ،مرجع سابؽ ،ص  119و -BARAFI Djamal, op.cit, p11.

( -)3ارنيا محمكد عبد العزيز ،تحرير التجارة الدكلية كفقا التفاقية الجات في مجاؿ تحرير الخدمات ) ،(GATSدار الفكر
الجامعي ،االسكندرية ،2007 ،ص .85
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أوال :االلتزاـ بنظاـ التسوية في اتفاقية الجات 1947
تنص الفقرة األكلى مف المادة الثالثة مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي
تحكـ تسكية النزاعات عمى ما يمي «تؤكد األعضاء تقيدىا بمبادئ إدارة المنازعات المطبقة
حتى تاريخو بمكجب المادتيف الثانية كالعشريف كالثالثة كالعشريف مف الجات  1947كبالقكاعد
كاإلجراءات المكسعة كالمعدلة فيو»....

(.)1

إذف حسب ىذه المادة ،تمتزـ الدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة بالتقيد بمبادئ
تسكية الن ازعات المطبقة بمكجب المادتيف  22ك 23مف اتفاؽ الجات  ،1947باعتبار أف ىذا
النظاـ لـ ينشأ مف فراغ ،فيك ليس بنظاـ جديد ،فقد تطكر انطبلقا مف ىاتيف المادتيف ،كلـ
يتجاىؿ أبدا ما تـ العمؿ بو في ىذه الفترة ،كاحتفظ بالسمات الجكىرية كااليجابية مثؿ:
االستعانة بخبراء مستقميف لتسكية النزاعات ،كاستخداـ اإلجراءات المستقرة بالتجربة العممية
السابقة الخاصة بعمؿ المجمكعات الخاصة.
فنظاـ تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت) كرث عمبل فقييا استمر خمسيف عاما،
كبخصكص ىذا ،أكد جياز االستئناؼ عمى أىمية العبلقة بيف الفقو السائد في ظؿ اتفاؽ
الجات  1947كبيف نظاـ تسكية النزاعات الجديد بمناسبة نظره في قضية ( Japan-alcholic
 )beveragesالتي تخص النزاع بيف الياباف كالكاليات المتحدة األمريكية حكؿ المشركبات
الكحكلية ،باعتبار أنو تـ العمؿ بيذا المكركث بيدؼ دمج ما تراكـ مف تاريخ كخبرة في ظؿ
الجات ،كما أكد عمى أىمية الخبرة التي اكتسبتيا األطراؼ المتعاقدة مف ىذا االتفاؽ لدل
عضكيتيـ في المنظمة العالمية لمتجارة كىي أساسا بحاجة إلى تمؾ الخبرة(.)2

ثانيا :المركزية في توفير األمف والقدرة عمى التنبؤ
يمعب نظاـ تسكية النزاعات دك ار مركزيا في تحقيؽ أىداؼ المنظمة العالمية
لمتجارة ،كالمتمثمة في الشفافية كامكانية التنبؤ كتكفير األمف كاالستقرار ،حيث يضمف بقاء النظاـ
التجارم متعدد األطراؼ صريحا كقاببل لمتكقع ،كأيضا يككف عادال بالنسبة لجميع أعضاء

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.
( -)2خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .276 -275
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المنظمة( ،)1كىذا ما نصت عميو المادة الثالثة الفقرة الثانية مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد
(.)2

كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات

كما تقكـ عممية تسكية النزاعات عمى مبدأ مركزية عمؿ الجياز المكمؼ بإدارة قكاعد

كاجراءات تسكية النزاعات( ،)3باعتبار أف دكر ىذا األخير ىك دكر مركزم في القياـ بإدارة

قررات كتكصيات ذات طابع منشئ بؿ تككف ليا
مذكرة التفاىـ ،عمما أنو ال يجكز لو اتخاذ ا
(.)4

صيغة "التقرير فقط" بكجكد أك عدـ كجكد حؽ لطرؼ مف أطراؼ النزاع
ثالثا :التسوية الفورية والمرضية لمنزاعات

ييدؼ نظاـ تسكية النزاعات إلى التسكية الفكرية كالسريعة لمنزاع ،كىي مف المبادئ التي

تقكـ عمييا مذكرة التفاىـ( ،)5حيث يجب إتباع طريقة التسكية الفكرية إذا رأل أحد األعضاء
صدكر تصرؼ مف الطرؼ أك العضك اآلخر في المنظمة ،كمف شأف ىذا التصرؼ اإلضرار
بمصالحو بشكؿ مباش ار أك غير مباشر بمكجب اتفاقات التجارة العالمية ،كىذا المبدأ مف شأنو
تحقيؽ حسف سير عمؿ (ـ.ع.ت) مف جية ،كالمحافظة عمى التكازف بيف حقكؽ كالتزامات
أعضاء المنظمة مف جية أخرل (.)6

( -)1سمير المقمان ي ،منظمة التجارة العالمية( ،آثارىا السمبية كااليجابية عمى أعمالنا الحالية كالمستقبمية بالدكؿ الخميجية
كالعربية) ،دكف ذكر دار النشر ،الرياض ،2003 ،ص .115

( -)2تنص الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات عمى ":إف
نظاـ منظمة التجارة العالمية لتسكية المنازعات عنصر مركزم في تكفير األمف كالقدرة عمى التنبؤ في نظاـ التجارة متعدد
األطراؼ ،كيعترؼ األعضاء أف ىذا النظاـ يحافظ عمى حقكؽ األعضاء كالتزاماتيا المترتبة بمكجب االتفاقات المشمكلة
كيكضح األحكاـ القائمة ف ي ىذه االتفاقات كفؽ القكاعد المعتادة في تفسير القانكف الدكلي العاـ كالتكصيات كالق اررات التي
يصدرىا الجياز ال تضييؼ إلى الحقكؽ كااللتزامات المنصكص عمييا في االتفاقات المشمكلة كال تنقص منيا".

( -)3يعتبر جياز تسكية النزاعات مف أحد األجيزة العامة لممنظمة العالمية لمتجارة ،كيتمثؿ دكره في التصدم لمنزاعات في
إطار ـ.ع.ت ،كسنتطرؽ إليو في المبحث الثاني مف الدراسة بشيء مف التفصيؿ.

( -)4كماؿ عبد العزيز ناجي ،دكر المنظمات الدكلية في تنفيذ ق اررات التحكيـ الدكلي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت،
 ،2007ص .221

)(5

- Gabrielle Marceau, "Le règlement des différends à l’OMC et les droits de l’homme",
“EJIL”, vol .13, N° 4, septembre 2002, publié sur site internet: www.rongead.org/IMG/PDF/OMC

et droit de l’homme, p 753.
( -)6تنص المادة  3/3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات عمى أف " التسكية الفكرية لمحاالت التي
يرل فييا أحد األعضاء تدبي ار صاد ار عف عضك آخر يعطؿ المنافع العائدة لو بمكجب االتفاقات المشمكلة ىي إحدل الكسائؿ األساسية

ليحقؽ حسف سير عمؿ منظمة التجارة العالمية كلئلبقاء عمى تكازف سميـ بيف حقكؽ األعضاء كالتزاماتيا".
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كما تشير المادة الثالثة في فقرتيا الرابعة إلى أف اليدؼ األساسي لجياز تسكية النزاعات
يكمف في تحقيؽ تسكية مرضية كالتكصؿ إلى حؿ يرضي الطرفيف في أم نزاع يعرض عميو،
(.)1

عمبل بالحقكؽ كااللتزامات المنصكص عمييا في ىذا التفاىـ كفي االتفاقات المشمكلة
رابعا :التسوية القانونية لمنزاعات

يجب أف تتكافؽ جميع حمكؿ المسائؿ التي تطرح رسميا مع األحكاـ المتعمقة بالتشاكر
كتسكية النزاعات في التفاقات المشمكلة ،بما في ذلؾ ق اررات التحكيـ ،كما أنو ال يجكز ليا أف
تمغي أك حتى تككف عائقا أماـ المصالح التي تعكد ألم عضك في (ـ.ع.ت) بمكجب تمؾ
(.)2

االتفاقات ،كما ال يجكز ليا أيضا أف تككف عائقا أماـ بمكغ أم ىدؼ مف أىدافيا

فعممية تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ىدفيا التسكية القانكنية ،كىذا
باحتراميا لمنصكص كما جاء في االتفاقات المشمكلة مف خبلؿ االشتراط بكجكب التكافؽ بيف
نصكص ىذه االتفاقات مع ما يمكف أف يتكصؿ إليو (ج.ت.ف) أثناء عممو أك تطرقو ألية
قضية ،كىذا يعني احتراـ اتفاقات التجارة الدكلية كىدؼ (ـ.ع.ت)(.)3

كتطبؽ عمى النزاع ،أحكاـ االتفاؽ محؿ ىذا النزاع ،باعتبار أف العقد شريعة
المتعاقديف ،كيككف ترتيب التدرج القانكني بأف تطبؽ القكاعد كاإلجراءات الخاصة أك اإلضافية
المتعمقة بتسكية النزاعات الكاردة في االتفاقات المشمكلة المحددة ،لكف في حالة حدكث تعارض
بيف ىذه القكاعد تككف األكلكية لمقكاعد كاإلجراءات الخاصة أما في حالة النزاع الذم يتطمب
االستناد إلى قكاعد كاجراءات كاردة في أكثر مف اتفاؽ مشمكؿ ،فإف لؤلطراؼ المتنازعة أف

تطمب تحديد تمؾ اإلجراءات ما لـ ينص عمى غير ذلؾ(.)4

( -)1المادة  43مف مذكرة التفاىـ حكؿ القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.
( -)2المادة  53مف المذكرة نفسيا.

( -)3مشار لو لدل :إبراىيـ أحمد خ ميفة ،النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية (دراسة نقدية) ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية ،2008 ،ص .86

( -)4خمؼ رمضاف محمد الجبكرم ،دكر المنظمات الدكلية في تسكية المنازعات ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،2013 ،
ص .135
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كيتـ أيضا تطبيؽ العرؼ الدكلي بصكرة قميمة ،كىذا ألف اتفاقات المنظمة العالمية
لمتجارة عبارة عف نصكص مكتكبة ،كما يتـ تطبيؽ المبادئ العامة لمقانكف ،ككذا أحكاـ الييئات

السابقة(.)1

خامسا :االلتزاـ باإلخطار
تنص المادة الثالثة مف مذكرة التفاىـ حكؿ تسكية النزاعات عمى مبدأ اإلخطار ،أم أنيا
تمزـ أيا مف المعنييف بتبميغ كاعبلـ جياز تسكية النزاعات كالمجالس كالمجاف المعنية بأية حمكؿ
يتـ التكصؿ إلييا تبادليا ،أم باتفاؽ الطرفيف بشأف القضايا التي تطرح رسميا بمكجب أحكاـ
التشاكر كتسكية النزاعات في االتفاقات المشمكلة(.)2

سادسا :مبدأ الحكمة والتروي

يجب عمى كؿ عضك مف أعضاء المنظمة ،كالذم تضرر مف أم تدبير تجارم اتخذه

عضك آخر ،عدـ المجكء إلى التقاضي أك رفع أية قضية إال بعد التفكير بحكمة في المنفعة
التي تعكد عميو بالمجكء إلى ىذا األسمكب ،أم يجب عميو االلتزاـ بالتريث قبؿ المجكء إلى رفع
أية قضية ،حيث يفترض أنو تأكد مف أف ذلؾ ىك السبيؿ الكحيد المتاح لديو لدفع الضرر كحسـ
النزاع كالتكصؿ إلى حؿ إيجابي لكبل الطرفيف ،أم تبادليا ،ككذا أف يككف متناسقا مع االتفاقات

المشمكلة(.)3

سابعا :مبدأ عدـ مخالفة االلتزامات التجارية واقرار حؽ الدفاع

تنص المادة الثالثة مف مذكرة التفاىـ في فقرتيا الثامنة ،عمى أنو «في حالة مخالفة

االلتزامات التي جاءت في اتفاؽ مشمكؿ تعتبر المخالفة مبدئيا في حالة إلغاء أك
تعطيؿ ،كيعني ىذا أف ىنالؾ عادة افتراضا بأف أم خرؽ لمقكاعد يؤدم إلى آثار سمبية عمى
األعضاء اآلخريف األطراؼ في ذلؾ االتفاؽ المشمكؿ كفي ىذه الحاالت يقع عمى العضك الذم
رفعت الشككل ضده أف يرد التيمة»(.)4

( -)1بكقزكلة كريمة ،آليات تسكية المنازعات في المنظمات االقتصادية الدكلية ،مذكرة نيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي
كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر( ،بف عكنكف) ،2012-2011 ،ص .135-134

( -)2أنظر المادة  63مف مذكرة التفاىـ حكؿ القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.
( -)3المادة  7/3مف المذكرة نفسيا.

( -)4مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.
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أنشأ نظاـ تسكية النزاعات قرينة قابمة إلثبات العكس يستفاد منيا تحذير أعضاء
(ـ.ع.ت) مف مخالفة التزاماتيا التجارية ،كفي حالة ما إذا خالفكا ىذه االلتزامات التي جاءت في
اتفاؽ مف اتفاقات التجارة الدكلية ،تعتبر ىذه المخالفة ،مف حيث المبدأ ،ممغية أك معطمة لمفكائد
التجارية التي تعكد عمى الطرؼ الشاكي طبقا ليذا االتفاؽ،

()1

مما يعني أف أم خرؽ لمقكاعد قد

يؤثر سمبا عمى األعضاء األطراؼ اآلخريف في ذلؾ االتفاؽ المشمكؿ كالذيف يممككف حؽ
تحريؾ إجراءات الدعكل ،ىذا مف جية.
مف جية أخرل ،اشتمؿ نظاـ تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت) ،عمى مبدأ إقرار كضماف

حؽ الدفاع لصالح المشكك ضده في مختمؼ مراحؿ النزاع( ،)2أم أف العضك المشكك ضده

يممؾ حؽ الرد عمى االتياـ الذم كجو إليو ،فعمى الطرؼ الشاكي تقديـ األدلة الكافية التي تفيد
مخالفة اإلجراءات أك التدابير المتخذة مف طرؼ المشكك ضده لنصكص االتفاقات المشمكلة،

كبالمقابؿ يككف عمى ىذا األخير تقديـ األدلة لدفع اتياـ المخالفة( ،)3باعتبار أف أعضاء الفرؽ
الخاصة بتسكية النزاع يجب أف تخضع في عمميا لقكاعد اإلثبات ،خاصة فيما يتعمؽ بحجية
األدلة الكتابية ا لتي تعرض عمييـ ،ككذا كيفية الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لمباشرة

عمميـ(.)4

ثامنا :الحؽ في التفسير لنصوص االتفاقات المشمولة
تنص المادة  3فقرة  9مف مذكرة التفاىـ عمى أنو «ال تخؿ أحكاـ ىذا التفاىـ بحقكؽ
األعضاء في التماس تفسير رسمي ألحكاـ اتفاؽ مشمكؿ ما مف خبلؿ قرار كبمكجب اتفاؽ
منظمة التجارة العالمية أك اتفاؽ مشمكؿ ىك في ذاتو اتفاؽ تجارم عديد األطراؼ»(.)5

منحت مذكرة التفاىـ ألعضاء (ـ.ع.ت) الحؽ في الحصكؿ عمى تفسير رسمي

()6

ألم

أمر يثير غمكضا ما في فيمو ،كيراعى في التفسير القكاعد العامة لمبدأ حسف النية ،ألف
( -)1إبراىيـ أحمد خميفة ،النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية ،.... ،مرجع سابؽ ،ص .88
)(2
- Joseph NGAMBI, « L’OMC à la croisée des chemins », revue de la recherche juridique,
droit prospectif, université d’AIX Marseille, N°4, p 2239.
)(3
- Hugues KENFACK, Droit du commerce international, édition Dalloz, 2éme édition, Paris,
2006, p 62.
( -)4خٍري فرحً انثصٍهً ،يرجع ضاتق ،ص .376
( -)5مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.

( -)6كفي ىذا الصدد ،تنص المادة  2 / 9مف اتفاقية مراكش إلنشاء المنظمة العالمية لمتجارة عمى أنو "يككف لممؤتمر الكزارم
كلممجمس العاـ دكف غيرىما سمطة اعتماد ىذه االتفاقية ،كيمارساف سمطتيما في حالة تفسير اتفاؽ تجارة متعددة األطراؼ الكارد
في الممحؽ  ،1عمى أساس تكصية مف المجمس المشرؼ عمى سير االتفاؽ المذككر ،كيتخذ القرار باعتماد تفسير مف التفسيرات
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اليدؼ األساسي لجية التفسير ىك اكتشاؼ المعنى الحقيقي لمنص المراد تفسيره كايضاح نقاطو
الغامضة  ،كيككف التفسير كفقا لممعنى العادم لمعبارات أم المعنى المستعمؿ عادة ،كما يراعى

في التفسير عدـ الخركج عف سياؽ االتفاقية كمبادئ القانكف الدكلي العاـ (.)1
تاسعا :مبدأ حسف النية

يعرؼ مبدأ حسف النية بأنو ركح اإلخبلص كاحتراـ القانكف كالكفاء بااللتزامات التي
رتبيا الشخص عمى نفسو كاالمتناع عف إخفاء الحقائؽ كالغش كالخداع في العبلقات مع
الغير ،كىك حالة ذىنية كمكقؼ نفسي لمشخص القانكني ،كيتـ التعبير عنو مف خبلؿ مؤشرات

كعبلقات خارجية يمكف تقديرىا حسب سمكؾ الرجؿ العادم(.)2

يعتبر ىذا المبدأ مف المبادئ الجكىرية المعركفة في العبلقات الدكلية عامة كالعبلقات

التجارية الدكلية خاصة( ،)3إذ تـ النص عميو في كؿ االتفاقات التجارية الدكلية ،كالذم أخذ بو
كذلؾ نظاـ تسكية النزاعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة.
بالرجكع إلى نص المادة الثالثة في فقرتيا العاشرة ،نفيـ أف طمب التكفيؽ أك استخداـ
إجراءات تسكية النزاعات ال يعني كجكد أية خصكمة ،كما أنو ال يجكز حتى اعتباره كذلؾ ،لذا
كفي حالة نشكب نزاع ما ،عمى جميع الدكؿ األعضاء في المنظمة المجكء إلى إجراءات تسكية
النزاعات بمنتيى حسف النية بيدؼ التكصؿ لحؿ أم نزاع ،كبيذا يستنتج عدـ جكاز الربط بيف

بأغمبية ثبلثة أرباع األعضاء ،كال يجكز استخداـ ىذه الفقرة بصكرة تقمؿ بشأف األحكاـ الخاصة بالتعديبلت الكاردة في المادة
العاشرة" ،مما يعني أف حؽ التفسير مكفكؿ مف قبؿ اتفاقية إنشاء (ـ.ع.ت) ،كسمطة التفسير تعكد لممؤتمر الكزارم كالمجمس
العاـ لممنظمة ،نقبل عف :مصطفى سبلمة ،قكاعد الجات (االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية كالتجارية) ،المؤسسة الجامعية
لمد ارسات كالنشر كالتكزيع ،لبناف ،1998 ،ص .156

( -)1عادؿ أحمد الطائي ،القانكف الدكلي العاـ (التعريؼ -المصادر -األشخاص) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
الثانية ،2010 ،ص.168

( -)2أب كلد أمبارم ،حسف النية في القانكف الدكلي ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية
الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،2002-2001 ،ص 25ك ص.32

( -)3تجدر اإلشارة إلى أف مبدأ حسف النية جاء نتيجة تطكر تاريخي كمخاض فكرم كفمسفي ،كىك قديـ قدـ اإلنسانية التي
كانت دائما تحتاج إلى مبدأ يدعك إلى الفضيمة كاألخبلؽ الحميدة ،حيث عرؼ عند اليكناف الذيف طبعكه بالطابع األخبلقي
كالديني بما يستكجب المحافظة عمى العيكد كااللتزاـ بالعقكد ،كما عرفتو األنظمة الداخمية ثـ تـ النص عميو في المادة /38ج
مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية  ،كىذا يعني أف القانكف الدكلي لـ يكف سباقا إلى بمكرتو ،بؿ لو الفضؿ فقط في
إق ارره كتطكيره ،لمزيد مف التفصيؿ انظر :أب كلد أمبارم ،مرجع سابؽ ،ص .03
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()1

الشكاكم كالشكاكم المضادة المتعمقة بقضايا أخرل

األخبلقي لتسكية النزاعات التجارية(.)2

كىذا ما يعرؼ بالتزاـ الدكؿ باإلطار

عاش ار :مبدأ عدـ رجعية أحكاـ مذكرة التفاىـ الخاصة بتسوية النزاعات
تسرم أحكاـ مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات فقط عمى
الطمبات الجديدة التي تيدؼ إلى إجراء المشاكرات التي تقدـ عند دخكؿ اتفاؽ المنظمة العالمية
لمتجارة حيز التنفيذ ،أما النزاعات التي ثارت قبؿ نفاذ ىذا االتفاؽ ،أم تمؾ التي قدمت طمبات
المشاكرات بشأنيا بمكجب اتفاؽ "الجات" أك بمكجب أم اتفاؽ آخر ،فيستمر العمؿ بشأنيا
بالقكاعد كاإلجراءات الخاصة بتسكية النزاعات السارية المفعكؿ قبؿ نفاذ اتفاقية المنظمة العالمية
لمتجارة.
بمعنى آخر عدـ سرياف مذكرة التفاىـ بأثر رجعي ،كىك اإلطار الزمني الذم ال يجب
الخركج عنو ،كتطبؽ ىذه األحكاـ أيضا عمى النزاعات التي لـ تعتمد بشأنيا تقارير مف الفرؽ
الخاصة أك لـ تنفذ كميا ،كىذا ما جاء في الفقرة  11مف المادة الثالثة مف مذكرة التفاىـ عمى
القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات.
حادي عشرا :مبدأ معاممة الدوؿ النامية بأكثر مرونة

()3

تضمنت مذكرة التفاىـ النص عمى إجراءات المعاممة الخاصة لصالح البمداف النامية

عندما تككف أطرافا في نزاع ما ،خاصة مع الدكؿ الصناعية بسبب عدـ التكازف االقتصادم

كالتجارم بيف الطرفيف( ،)4حيث اشتممت عمى استثناء البمداف النامية مف األثر الفكرم لمتطبيؽ
بإعطائيا حؽ الخيار ألسمكب بديؿ لتسكية نزاعاتيا يكفؿ ليا المزيد مف السرعة كيككف المجكء

( -)1المادة  10/3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ
( -)2عادؿ عبد العزيز عمى السف ،مرجع سابؽ ،ص .1581

( -)3نشير إلى أف ظيكر مفيكـ البمداف النامية كاف عمى مستكل األمـ المتحدة منذ الخمسينات ،حيث كانت معظـ ىذه البمداف
خاضعة ل بلستعمار ،كتشترؾ في مجمكعة مف الخصائص تميزىا عف البمداف المتقدمة ،خاصة تمؾ التي تتعمؽ بمظاىر التخمؼ
التي تجعميا في درجة أدنى مف حيث النمك بالنظر الى التقدـ الكبير الذم بمغتو الدكؿ المتقدمة ،كىذا ما فرض االزدكاجية في
العبلقات االقتصادية الدكلية بسبب عدـ التجانس الكاقعي ،...انظر في ىذا الشأف :كماحنكس فاطمة ،مفيكـ البمداف األقؿ نمكا
في العبلقات االقتصادية الدكلية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ (فرع القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية) ،كمية
الحقكؽ ،بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،2006-2005 ،ص .04
- Pour plus d’informations consulter: Zalmai HAQUANI, Philippe SAUNIER, Droit
international de l’économie, Ellipses, 2éme édition, France, sans citer l’année, 58.
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إليو مفيدا عندما يككف البمد النامي المعني مكجيا بتدابير قد اتخذىا عضك آخر ليا تأثير يسبب

ضر ار كبي ار عمى اقتصاده( ،)1كىذا ما نصت عميو المادة  3فقرة  12مف مذكرة التفاىـ.

غير أنو في الكاقع العممي ،نجد أف البمداف النامية لـ تمجأ إلى ىذا الخيار لسبب ىاـ
ىك أف إتاحتيا حؽ المجكء إلى إجراءات مختصرة ،قد يزيد مف الضغط عمييا في ضكء ما
تعاني منو معظـ ىذه البمداف ،مف صعكبة الكفاء في الميبلت الزمنية المعمكؿ بيا في نظاـ

تسكية النزاعات(.)2

حيث تكاجو البمداف النامية ىذا الشأف ،عقبات تتمثؿ في التكاليؼ الباىظة عند المجكء
إلى ىذا النظاـ ،كأيضا في صعكبة تنفيذ الق اررات بشأف القضايا التي ترفعيا ىذه البمداف ضد
البمداف المتقدمة ،كما يتصؿ بذلؾ مف حقكقيا في التعكيض ككذا غياب التنفيذ الفعاؿ لممكاد
المتعمقة بالمعاممة التفضيمية ليا.
الفرع الثاني :الخصائص األساسية لنظاـ تسوية النزاعات
إضافة إلى المبادئ التي يرتكز عمييا نظاـ تسكية النزعات ،يتمتع ىذا األخير
بخصائص ىامة لـ تكف معركفة في معظـ األنظمة المعاصرة لتسكية النزاعات تميزه
عنيا( ،)3التي ينبغي التعرض إلييا كفؽ النقاط التالية:

( -)1حيث تتمتع الدكؿ النامية بميكنة كمركنة في استخداـ فض النزعات ،أنظر في ذلؾ :سيد أحمد محمكد" ،آلية تسوية

المنازعات الناجمة عف تطبيؽ اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمية" ،مجمة الحقكؽ ،مجمة فصمية محكمة تعني بالدراسات

القانكنية كالشرعية ،السنة الثانية كالعشركف ،العدد الثاني ،الصفاة ،الككيت ،يكنيك  ،1998ص  ،292أنظر كذلؾ بخصكص
مظاىر تمتع الدكؿ النامية األعضاء في( ـ.ع.ت) بالمعاممة التفضيمية ،المادة  104مف مذكرة التفاىـ التي تنص عمى "أف
يكلي األعضاء خبلؿ المشاكرات أىمية خاصة لممشكبلت كالمصالح الخاصة لمبمداف النامية األعضاء" كما نصت المادة 108
عمى أنو "إذا كانت إحدل الدكؿ النامية العضك في نزاع مع دكلة متقدمة عضك أف تطمب في تشكيؿ ىيئة التحكيـ عضكا عمى

األقؿ مف دكؿ نامية عضك" ،كما نشير في ىذا السياؽ ،إلى الكضعية الخاصة لمبمداف األقؿ نمكا ،كالتي أخذت بعيف االعتبار
مف خبلؿ اإلجراءات الخاصة المنصكص عمييا في المادة  24مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد التي تحكـ تسكية النزاعات،
مرجع سابؽ.

( -)2خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .281

)(3

- Georges SACERDOTI, op.cit, p 699.
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أوال :خاصية الشموؿ و توسيع نطاؽ نظاـ تسوية النزاعات
يغطي نظاـ تسكية النزاعات كؿ اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة سكاء االتفاقات
التجارية متعددة األطراؼ التي جاء ذكرىا في الممحؽ رقـ  01مف اتفاؽ إنشاء المنظمة العالمية
لمتجارة ،كتشمؿ ىذه االتفاقات اتفاؽ التجارة في السمع ،االتفاؽ العاـ لمخدمات كاتفاؽ الجكانب
المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ،أك الممحؽ  01مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد

كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات(.)1

حيث تطبؽ قكاعد كاجراءات تسكية النزاعات بيف أعضاء المنظمة بالنسبة لمحقكؽ
كالكاجبات ،لذا يقاؿ عف مذكرة التفاىـ أنيا خطكة ميمة نحك تكحيد أسمكب تسكية النزاعات
بالنسبة لجميع اتفاقات كمكضكعات الجات(.)2

ثانيا :االلتزاـ بأحكاـ مذكرة التفاىـ لتسوية النزاعات

يظير مف خبلؿ الفقرة األكلى مف المادة  23مف مذكرة التفاىـ ،أف أعضاء المنظمة

العالمية لمتجارة مقيدكف بقكاعد كاجراءات ىذه المذكرة ،كالحرية المطمقة لمدكؿ األطراؼ في
()3

تسكية النزاع غير مسمكح بيا كمبدأ عاـ في المنظمة العالمية لمتجارة،

حيث يقع عمى عاتؽ

الدكؿ األعضاء التزاما بالتقيد بقكاعد كاجراءات مذكرة التفاىـ حيف تسعى إلى تصحيح انتياؾ
االلتزامات كغيرىا مف أشكاؿ إلغاء أك تعطيؿ المصالح المقررة بمكجب االتفاقات المشمكلة(.)4

كاألصؿ ،ىك قياـ جياز تسكية النزاعات بإدارة قكاعد كاجراءات تسكية المنازعات لكافة
()5

اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة ،لكف بالرجكع إلى المادة  25مف مذكرة التفاىـ

نبلحظ أنيا

تجيز المجكء إلى التحكيـ ،فيي ال تمنع بشكؿ نيائي المجكء إلى كسائؿ بديمة ،كما أنيا ال تقيد
تماما أم بصفة كاممة حرية األطراؼ في تسكية النزاعات بطريقة غير الفرؽ الخاصة.

( -)1كىذا ما كضحتو المادة األكلى مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.
)(2
- Eric CANAL-FORGUES, Le règlement des différends à l’OMC, 2éme édition, Bruylant,
Belgique, 2004, P12.
( -)3تنص المادة  1/23مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات عمى":عندما تسعى الدكؿ
األعضاء إلى تصحيح انتياؾ االلتزامات أك غيره مف أنماط إلغاء أك تعطيؿ المصالح المقررة بمكجب االتفاقات المشمكلة أك

عقبة في طريؽ بمكغ أم مف أىداؼ االتفاقات المشمكلة فإنيا تمجأ إلى قكاعد كاجراءات ىذا التفاىـ تتفيذ بيا".

( -)4مركؾ نصر الديف ،تسكي ة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،2005 ،
ص .30

( -)5انظر المادة  1 /25كؼ 2ك 3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.
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يجكز ألطراؼ النزاع ،كذلؾ ،حؿ نزاعاتيـ عف طريؽ بذؿ المساعي الحميدة كالتكفيؽ

كالكساطة(.)1

كما يتميز نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة بخاصية االستئثارية كىذا
مراعاة لبلعتبارات التالية:
االعتبار األكؿ :مبني عمى أساس عدـ اليدر في اإلجراءات ،كما في حالة ما إذا كانت
ىناؾ كسائؿ متعددة لتسكية النزاعات إضافة إلى الفرؽ الخاصة.
أما االعتبار الثاني :فأساسو ىك تكحيد عممية تسكية النزاعات بالنسبة لجميع الدكؿ
بغض النظر عف االختبلؼ بيف الدكؿ ،مف حيث القكة االقتصادية ،سكاء أكانت مف الدكؿ

المتقدمة أك الدكؿ النامية( ،)2ما يؤدم إلى منع أم شقاؽ أك اختبلؼ مف حيث المضمكف
كالجكىر ،كما يحقؽ مبدأ العدالة بالتكصؿ إلى حؿ مرض لجميع األطراؼ(.)3

ثالثا :خاصية التمقائية
تظير خاصية التمقائية في نظاـ تسكية النزاعات في تسمسؿ اإلجراءات ،حيث تسير
()4

كتتقدـ مرحمة كراء مرحمة دكف تكقؼ بناءا عمى طمب أحد أطراؼ النزاع،

كىذا ما يعني

استم اررية كتتابع سير اإلجراءات التي لـ تعد رىنا باإلرادة الفردية ألحدىـ.

تتحقؽ التمقائية مف بدء إجراءات التسكية إلى غاية نياية النزاع ،)5(،فمثبل ،تشير المادة

المادة السادسة عشر مف مذكرة التفاىـ في فقرتيا الرابعة ،إلى تمقائية تبني ق اررات الفرؽ
الخاصة ،مف خبلؿ النص عمى أف" يعتمد جياز تسكية المنازعات تقرير الفريؽ الخاص في
( -)1كساـ نعمت إبراىيـ السعدم ،مرجع سابؽ ،ص .196

( -)2عمى الرغـ أف ىناؾ تفاكت في المستكيات بيف الدكؿ األعضاء في النظاـ التجارم لممنظمة العالمية لمتجارة ،كىذا راجع لؤلسباب
التاريخية أـ االقتصادية (االنضماـ أك المساىمة) ،لكف ىذا التفاكت ال يؤخذ بعيف االعتبار أثناء تسكية النزاعات ،حيث حاكلت (ـ.ع.ت)

كضع نظاـ عادؿ إلزالة الفكارؽ االقتصادية بيف الدكؿ األعضاء ،كاعطاء الفرصة لمدكؿ النامية لبلندماج في النظاـ التجارم لممنظمة.

أنظر في ىذا الشأف :ىند بف عمار ،نظاـ فص النزاعات التجارية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في

القانكف الدكلي ك العبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة بف عكنكف ،الجزائر ،2000 ،ص .63

)(3

- Olivier BLIN, L’organisation mondiale du commerce, Ellipses édition, marketing S.A, Paris,
1999, p66.
( -)4انظر كؿ مف :عبد المالؾ عبد الرحمف مطير ،االتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية كدكرىا في تنمية التجارة
الدكلية ،دار الكتب القانكنية ،المجمة الكبرل ،مصر ، 2009 ،ص  ،387و

- Zalmai HAQUANI, Philippe SAUNIER op.cit, p 58.
( -)5أم مف إنشاء الفريؽ الخاص إلى االستئناؼ ثـ رقابة تنفيذ الق اررات كتكصيات جياز تسكية النزاعات إلى غاية الترخيص
باتخاذ التدابير المضادة ،كسنتعرض ليذه المراحؿ في الفصؿ الثاني مف البحث.
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اجتماع يعقده في خبلؿ ستيف يكميا بعد تاريخ تعميـ التقرير عمى األعضاء كيككف تبني ىذا

التقرير تمقائيا ،)1("...كىذا مف شأنو ضماف تنفيذ التقرير الصادر عف الفريؽ الخاص لصالح

الطرؼ الذم ربح القضية دكف كجكد عراقيؿ(.)2

تعتبر ىذه "التمقائية" مف أىـ التحسينات أك كجكه التقكية الرئيسية التي أدخمتيا مذكرة

التفاىـ عمى نظاـ تسكية النزاعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة(.)3
رابعا :فعالية آلية تسوية النزاعات

حرصت مذكرة التفاىـ كأكدت عمى أف تككف آلية تسكية النازعات أكثر فعالية مف
مثيمتيا في "الجات  "1947مف خبلؿ نصيا في المكاد التي سيأتي ذكرىا الحقا ،عمى أحكاـ
كقكاعد تحكؿ دكف تعقيد اإلجراءات أك تمؾ التي تحكؿ دكف تككيف الفرؽ الخاصة( ،)4فبالرجكع

إلى المادة السادسة مف مذكرة التفاىـ نجد حرص األعضاء مف خبلليا عمى تشكيؿ الفريؽ

الخاص بمجرد طمب العضك الشاكي لذلؾ كفي أسرع كقت(.)5

مع العمـ أنو حسب ذات المادة دائما ،يستطيع جياز تسكية النزاعات أف يقرر عدـ
تشكيؿ الفريؽ الخاص بشرط تكافؽ اآلراء ،كىذا مف الناحية النظرية فقط ،ألنو مف الناحية
()6

العممية ،يككف اتخاذ الق اررات عمى أساس إتباع المنيج السمبي في تكافؽ اآلراء

أم باإلجماع

السمبي مف جميع الدكؿ األعضاء ،بينيـ الدكلة الطرؼ الشاكي ،كمف غير المنطقي أف تجمع

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ .

( -)2كىذا حكـ ىاـ لـ تقرره االتفاقيات الدكلية السابقة عمى جكلة االكركغكام ،انظر في ىذا الشأف :جبلؿ كفاء
محمديف ،تسكية منازعات التجارة الدكلية في إطار اتفاقية الجات ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،2004 ،ص .21
- Mohamed Tayeb MEDJAHED, Le droit de l’OMC et …., op.cit, p22.
( -)4مشار لو لدل:
-Gérard MARIE HENRY, L’OMC, groupe Studyrama, France, 2006, p68. et Olivier BLIN,
Regards croisés sur le règlement des différends de l’organisation mondiale du commerce (OMC),
collection dirigée par Henry lesguilles, Bruylant, 2009, p02.
)(3

( -)5كبيدؼ ضماف ىذه السرعة ،تحتفظ أمانة المنظمة بقائمة إرشادية لؤلشخاص الحككمييف أك غير الحككمييف الذيف تتكفر
فييـ المؤىبلت البلزمة لبلشتراؾ في الفرؽ الخاصة كيككف اختيار أعضاء الفرؽ مف ىذه القائمة ،انظر المادة  4/8مف مذكرة
التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات.

( -)6نشير إلى أف المنيج السمبي في اتخاذ الق اررات ىك نتيجة عدكؿ مذكرة التفاىـ عف المنيج االيجابي في تكافؽ اآلراء الذم
كاف سائدا في اتفاؽ الجات  1947كىك ما أزاؿ عقبة التعطيؿ التي شيدتيا اتخاذ الق اررات في نظاـ الجات ،مشار لو لدل:

محمد شكقي السيد" ،دور منظمة التجارة العالمية في حؿ المنازعات التجارية الدولية" ،مكقع االنترنت:
http://www.ahewar.org/debat/show.ord.asp?aid
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كتتفؽ ىذه األخيرة مع باقي األعضاء عمى رفض الطمب الذم قدمتو ،كحتما تككف النتيجة عدـ
تحقؽ اإلجماع ،إال في حالة ما إذ تراجعت عف تقديـ الشككل.
خامسا :خاصية االستئناؼ
مف بيف أىـ خصائص نظاـ تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت) ،كالتي تميزه عف مثيمو في
الجات ىك إمكانية استئناؼ تقارير الفرؽ الخاصة عف طريؽ إنشاء جياز دائـ يتكلى النظر في

القضايا كالفصؿ في الطعكف التي ترفع إليو بشأف ىذه التقارير( ،)1ىذه الخاصية التي مف شأنيا
تعميؽ االتجاه نحك القكؿ ب أنو تغمب الصفة القضائية كالقانكنية عمى الصفة الدبمكماسية

كالسياسية لنظاـ تسكية النزاعات(.)2

حيث اتفقت األطراؼ المتعاقدة في جكلة االكركغكام ،عمى أىمية تكريس الجيكد لكضع
ركائز إنشاء نظاـ جديد كفعاؿ ،يختمؼ عف نظاـ حؿ النزاعات الذم كاف سائدا في "الجات
 ،"1947لكف كاف ىذا االتفاؽ في بدايتو ،محؿ خبلؼ حكؿ األسمكب الذم يجب إتباعو ،بيف
دكؿ االتحاد األكركبي مؤيدة بالياباف مف جية ،التي تفضؿ إتباع الطرؽ الدبمكماسية في تسكية
()3

النزاعات التجارية

لتميزىا بالمركنة ،باعتبار أف ىذا النكع مف النزاعات غالبا ما يككف ليا

انعكاس سياسي.
لذا ترل ىذه الدكؿ ،أنو يجب تسكيتيا عف طريؽ التشاكر كالمفاكضات كالمصالحة

الدبمكماسية ،فبل يجب فرض التسكية بالقكاعد اإللزامية كالجامدة( ،)4كىذا مراعاة العتبار سيادة
الدكؿ األطراؼ النزاع ،أم أنو ال يسكل أم نزاع بيف األطراؼ المتنازعة إال بمكجب اتفاؽ
ترتضية ىذه األطراؼ.

)(2

- Il faut signaler dans ce contexte, que l’élément équilibrant du « MRD » a été la création d’un
droit d’appel, consulter: Peter SUTHERLAND, et les membres du conseil consultatif: Jagdish
BHAGWATI, Kwesi BOTCWEY, Naill FILZ GERARD, Hamada KOICHI, John H.JACKSON.
Celso LAFER et Thierry DE MONATRIAL, op.cit, 60.
( –)2حيث يقاؿ عف نظاـ تسكية النزاعات أنو نظاـ مختمط» «hybrideفيك يجمع بيف ليكنة الدبمكماسية كقكة القاعدة القانكنية،
لمزيد مف التفصيؿ أنظر:
OLIVIER Blin, regards croisés sur le règlement des différends de l’organisation mondiale du
commerce (OMC),…, op.cit, p04.
( -)3كىذا إلضفاء المزيد مف الشرعية عمى نظاـ الجات  ،1947حيث يظؿ النظاـ الدبمكماسي قائما ،احتراما لمصياغة
األصمية لممادتيف  22ك 23مف اتفاؽ الجات ،مشار لو لدل :خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .270

( -)4جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص .95
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مف جية أخرل ،أصرت الكاليات المتحدة األمريكية

()1

مؤيدة بكندا ،عمى أف الطريقة

المثمى لتسكية نزاعات التجارة الدكلية ىي إتباع الطرؽ القضائية كالقانكنية مف خبلؿ تطبيؽ
قكاعد ممزمة ألطراؼ النزاع لحؿ نزاعاتيـ الناشئة عف تطبيؽ اتفاقيات الجات ،باعتبار أف
الحمكؿ القضائية غالبا ما تككف كاضحة بالنظر إلى تطبيؽ قكاعد ممزمة كمعركفة سمفا ،كال

تختمؼ الحمكؿ بشكؿ كبير مف نزاع لنزاع آخر مماثؿ لو( ،)2أم في الحاالت المتماثمة.

كىذا ما يؤدم إلى تكاتر أحكاـ قضائية تساىـ في تكحيد كارساء المعايير التي يتـ

إتباعيا في تسكية النزاعات بيف الدكؿ( ،)3باإلضافة إلى أف إتباع الطرؽ القضائية في تسكية
النزاعات بيف الدكؿ األعضاء ،تؤدم لمكصكؿ إلى حمكؿ عادلة تقضي عمى التفاكتات
االقتصادية بيف الدكؿ سكاء أكانت متقدمة أك نامية ،كما يعزز مبدأ المعاممة بالمثؿ كىذا ما
(.)4

يجنب الدكؿ الدخكؿ في الحركب التجارية

تـ في األخير تغميب كجية النظر األمريكية في النتيجة النيائية لممفاكضات المتعددة

األطراؼ لجكلة االكركغكام( ،)5حيث أصبح نظاـ تسكية النزاعات تغمب عميو الصفة اإللزامية
(القضائية كالقانكنية) ،فقد أصبح لمنظاـ التجارم المتعدد األطراؼ سيؼ بتار تشيره األطراؼ
المتعاقدة في كجو أم طرؼ يقكـ بانتياؾ االتفاقات المشمكلة ،التي تسير (ـ.ع.ت) عمى

تطبيقيا(.)6

( -)1التي فرضت ىيمنتيا عمى نظاـ التجارة الدكلية ،راغبة في إعادة ترتيب األكضاع االقتصادية الدكلية ترتيبا يخدـ
مصالحيا ،مشار لو لدل :ياسر الحكيش" ،تسوية النزاعات في النظاـ الدولي التجاري تحكمية أـ إحكاـ" ،مرجع

سابؽ ،ص .15

( -)2كىذا لفرض المزيد مف الشرعية عمى نظاـ تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت) ،عف طريؽ إتباع إجراءات متكاممة تطبؽ بصكرة
آلية ،كالغاء قاعدة التكافؽ االيجابي ،بيدؼ جعؿ نظاـ تسكية النزاعات شبييا بالنظاـ القضائي الكطني ،أنظر :خيرم فتحي
البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .271

( -)3جبلؿ كفاء محمديف ،مرجع سابؽ ،ص .09
( -)4محمد شكقي السيد ،مرجع سابؽ.

( -)5دكف إىماؿ كجية النظر األكركبية حيث تـ اإلبقاء عمى الكسائؿ الدبمكماسية كالمساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة ،كجعؿ
التشاكر مرحمة البد منيا لبلنتقاؿ إلى التسكية القضائية ،كالتي تظؿ كسيمة أساسية يمكف ألم عضك أف يمجأ إلييا ،لكف جعؿ
الطريقة القضائية حاكمة عمى كؿ الطرؽ األخرل لتسكية النزاعات ،انظر :ياسر الحكيش" ،تسوية النزاعات في النظاـ الدولي

التجاري تحكمية أـ أحكاـ" ،مرجع سابؽ ،ص .14

( -)6قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة مرجع سابؽ ،ص .25
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تعتبر إذف ،عممية تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت) عممية شبو قضائية شكمت قفزة كبيرة
نحك تحسيف كتطكير الكظيفة القضائية الدكلية فيما يخص مجاؿ النزاعات التجارية
الدكلية ،مقارنة بالكظيفة القضائية الدكلية في مجاؿ النزاعات العادية ،حيث أف تسكية النزاعات
الدكلية عمكما تككف إما عف الطريؽ القضائي مثبل محكمة العدؿ الدكلية أك عف طريؽ التحكيـ
مثؿ المركز الدكلي لمتحكيـ.
كىذه الطرؽ راجعة إلرادة الخصكـ ،إذ ال يمكف ال لمطريقة األكلى أك الثانية إجبار
الخصكـ لممثكؿ أماميا ،مما يعني كجكد الصفة االختيارية عكس آلية تسكية النزاعات في
المنظمة العالمية لمتجارة ،حيث ال يستطيع المدعى عميو رفض المثكؿ أماـ الجية المختصة في
()1

تسكية النزاعات

في حاؿ رفع الدعكل.

كما أنو تككؿ ميمة تسكية النزاعات إلى جيات مستقمة تشبو الجيات القضائية كالمحاكـ
الكطنية ،فنجد الفرؽ الخاصة التي تنظر في القضايا المرفكعة أماميا كدرجة أكلى في السمـ
القضائي ،أما الدرجة الثانية فتتمثؿ في جياز االستئناؼ الدائـ الذم ينظر في االستئنافات
()2

المرفكعة أمامو ضد التقارير الصادرة عف الفرؽ الخاصة

كىذا ما نصت عميو المادة  17مف

مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات(.)3

سادسا :اقتصار نظاـ تسوية النزعات عمى الدوؿ األعضاء
تنص المادة  3فقرة  2مف مذكرة التفاىـ عمى أنو" :يعترؼ األعضاء أف ىذا النظاـ

يحافظ عمى حقكؽ األعضاء كالتزاماتيا المترتبة بمكجب االتفاقات المشمكلة"(.)4

ىذا يعني أف نظاـ تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت) مقصكر عمى الدكؿ األعضاء في

المنظمة فقط ،باعتبار أف مذكرة التفاىـ تخاطبيـ( ،)5كال يعني في أم حاؿ مف األحكاؿ
( -)1ياسر الحكيش" ،تسوية النزاعات في النظاـ الدولي التجاري تحكمية أـ إحكاـ" ،مرجع سابؽ ،ص .14
)(2
- Voir: Dominique CARREAU, PATRICK Julliard, Droit International Économique, L.G.D.J
DELTA, Paris, 4éme édition, 1998, p79.
( -)3تنص المادة  17مف مذكرة التفاىـ عمى أنو "يقكـ جياز تسكية المنازعات بإنشاء جياز دائـ لبلستئناؼ ،كينظر جياز
االستئناؼ في القضايا المستأنفة مف الفرؽ الخاصة."...

( -)4المادة  2/3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.
)(5
- « le mécanisme de règlement des différends de l’OMC ne dérogé pas aux règles
internationales de règlement pacifique des différends, en effet, il ne s’impose aux états que par
voie de conséquence de leur adhésion à l’OMC et leur acceptation d’être liés par les accords de
l’OMC », voir : Jean MICHEL JACQUET, Philippe DELEBECQUE, Sabine CORNELON,
Droit du Commerce International, Dalloz, Paris, 2éme édition, 2010, p126.
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األطراؼ الخكاص ،ألف اتفاقية مراكش تمت بيف الدكؿ ،التي أنشأت في إطار دكلي ،منظمة

دكلية حككمية( ،)1كىذا االتجاه يعيؽ تطكر القانكف كالعبلقات الدكلية االقتصادية التي تسعى
مف خبلؿ االتفاقيات الدكلية إلى فتح الطريؽ أماـ الخكاص أك المتعامميف االقتصادييف لتسكية

نزاعاتيـ في حالة المساس بحقكقيـ(.)2

يرل بعض الشراح ،أف استبعاد الخكاص مف أسمكب تسكية النزاعات ال يخدـ السير
الحسف لقكاعد كاجراءات مذكرة التفاىـ ،باعتبارىا ترتكز عمى معاينة كقائع اقتصادية قطاع
بقطاع ،ىذه المعاينة ليست باألمر السيؿ عمى المصالح اإلدارية في الدكؿ األعضاء ،كبالنتيجة
يستعصى عمييا تحريؾ اإلجراءات دكف إشراؾ المتعامميف االقتصادييف ،كىذا لسبب بسيط ىك
أف ىؤالء المتعامميف ىـ فقط الذيف يممككف المعطيات كالكقائع كالتفاصيؿ المتعمقة بكقائع
القضية ،كليذا تساءلكا عف مدل التسكية السميمة لمنزاعات الناتجة عف االتفاقات متعددة

األطراؼ (.)3

إضافة إلى أف ىذا االتجاه يعتبر بعيدا عف الكاقع ،نظ ار ألف النزاعات التجارية ليست
نزاعات بيف الدكؿ ،ألنو كببساطة التجار ،كىـ أشخاص القانكف الخاص سكاء كانكا طبيعييف أك
معنكييف ،ىـ الفاعمكف الناشطكف في مجاؿ العبلقات االقتصادية الدكلية كالذيف يمعبكف أدكا ار
ىامة في العبلقات التجارية الدكلية متعددة األطراؼ( ،)4كىـ المتضرركف بالدرجة األكلى في

حالة ما إذا تـ خرؽ قكاعد النظاـ التجارم الدكلي.
كرغـ أف اتفاؽ مراكش ،كما ىك معركؼ ىي اتفاقية دكلية ،ممزمة مباشرة بااللتزامات

التي صادقت عمييا ،بحيث تنشأ الحقكؽ كتقرر االلتزامات لؤلطراؼ فقط دكف سكاىـ( ،)5إال أف
( – )1سبعرقكد محمد أمقراف ،السيادة االقتصادية لمدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في
القانكف ،فرع القانكف العاـ ،تخصص تحكالت الدكلة ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،2010 ،ص.87
- Carreau Dominique et Patrick JULLIARD, op.cit, p93.

)(2

( -)3جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص  102وسبعرقكد محمد أمقراف ،مرجع سابؽ ،ص.88
)(4
-Emmanuel coté CHARLES, L’accès des particuliers au système de règlement des différends
de l’OMC, (collection regards croisés sur le règlement des différends de l’organisation mondiale
du commerce (OMC)), collection dirigée par Henry LESGUILLES, Bruylant, 2009, p33.
( -)5حيث يكمف ىدؼ االتفاقيات المتعددة األطراؼ لممنظمة العالمية لمتجارة في تسيير العبلقات بيف الدكؿ األعضاء كاإلدماج
كاإلدماج االقتصادم كليس حماية الخكاص ،لمزيد مف التفصيؿ راجع:

- Thiébault FLORY et Nicolas LIGNEUL, « commerce international, droit de l’homme,
mondialisation : les droits de l’homme et l’organisation mondiale du commerce », livre du
commerce mondial et protection des droits de l’homme (les droits de l’homme à l’épreuve de la
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 كتمؾ التي تستيدؼ الخكاص كترتب حقكقا،أف ىذا المبدأ ال يتكافؽ مع بعض اتفاقات المنظمة
 نذكر مثبل االتفاقية حكؿ حقكؽ الممكية الفكرية المتعمقة بالتجارة،كالتزامات عمى رعايا الدكؿ
 باإلضافة،كاالتفاقية العامة حكؿ تجارة الخدمات التي تسرم عمى الخدمات كمكردم الخدمات
 مف،إلى أف لجكء رعايا الدكؿ األعضاء إلى الجيات القضائية الكطنية لمدكؿ التي ينتمكف إلييا
.)1(شأنو أف يككف خط ار حقيقيا يمكنو تفكيؾ النظاـ القانكني لممنظمة

ف ميس أماـ الخكاص أك المتعامميف االقتصادييف أك الشركات التجارية الذيف انتيكت
 كيبقى لمدكلة السمطة التقديرية في المجكء إلى آلية،حقكقيـ سكل المجكء إلى الحماية الدبمكماسية

 كنظ ار ألف الحماية الديبمكماسية تصرؼ تغمب عميو المصالح،)2(تسكية النزاعات كرفع الشككل

 فيذا يسيؿ خمؽ عبلقة،السياسية كاالقتصادية لمدكلة عمى المصالح الشخصية لمطرؼ المعني

.)3(سياسية عكض عبلقة قانكنية بيف المتعامميف كالدكؿ

 يؤدم ىذا األسمكب إلى تعزيز كتأييد قانكف البقاء لؤلقكل كالى تحفيز،في الحقيقة
.(5)«Lobbies»ما يعرؼ بػ

)4(

جماعات الضغط كجماعات المصالح في الدكؿ األعضاء

 فإف التطكر، كالمعنييف الحقيقييف بالنزاع، ىـ المتضرريف،كبما أف المتعامميف كما ذكرنا
الطبيعي لمقانكف االقتصادم الدكلي في ظؿ العكلمة يؤكؿ إلى تأييد كتعزيز التعاكف الكثيؽ بيف
 كبالتدريج يمكف االعتراؼ،المتعامميف كدكليـ بيدؼ الكصكؿ إلى تنفيذ عممية تسكية النزاعات
globalisation des échanges économiques, établissement Emile, Bruylant, 2001, P188 et Eric
CANAL FOURGUES, le règlement des différends à l’OMC, op.cit, p20-21.
(1)
- Consulter : Patricia ROSIAK, Les transformations du droit international économique,(les
états et la société civile face à la mondialisation économique), l’harmattan, 2003, p86 et
CARREAU Dominique et PATRICK Julliard, op.cit, p73.
(2)
- Dominique CARREAU, Patrick JULLIARD, op.cit, p73.
.89  ص، مرجع سابؽ،سبعرقكد محمد أمقراف-)3(
(4)
- « les états grands multinational sont tentées de se servir de l’OMC, via les états, pour faire
valoir leurs intérêts privés, il y a la un danger qui ne doit pas être sous-estimé. Les états, sous la
pression des lobbies, peuvent être menés à utiliser le mécanisme de règlement des différends de
l’OMC pour s’appliquer à des légalisations étrangères qui ne servent pas les intérêts des grands
groupes privés », voir : Julien BURDA, "l’efficacité du mécanisme de règlement des
différends de l’OMC : vers une meilleure prévisibilité du système commercial
multilatéral", revue québécoise de droit international,2005, publié sur site internet :
http://rs.sqdi.org.
(5)
- Un lobby est un groupe de pression qui tente d’influencer les lois, les réglementations,
l’établissement des normes industrielles par ex, les décisions pour favoriser ses propres intérêts
économiques en générale, un lobby peut être un regroupement plus ou moins formel d’acteur qui
partage des intérêts communs ou qui appartiennent à un même secteur d’activité professionnelle,
Voir sur site internet : www.toupie.org.
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ليـ -ربما في المستقبؿ ،-بتحريؾ الدعاكم بمفردىـ متى تـ التعدم عمى حقكقيـ مف طرؼ أم
دكلة عضك في (ـ.ع.ت)  ،العامؿ الذم يؤدم إلى كضع الدكلة في المرتبة نفسيا مع المتعامؿ

االقتصادم (.)1

بقي لنا أف نشير إلى كجكب تكفر المصمحة لتحريؾ اإلجراءات ،كىذا حسب القكاعد
العامة في القانكف الداخمي ،أم يمزـ تكفر المصمحة لتحريؾ الدعكل ،كليس بالشرط أف تككف
ىذه المصمحة قانكنية كىذا ما تضمنتو المادة  23مف اتفاؽ الجات ،كما كضحو الفريؽ الخاص
في تقريره في قضية المكز بيف االتحاد األكركبي كاإلككادكر التي قدمت الشككل حكؿ القكاعد

المطبقة عمى استيراد المكز(.)2
سابعا :خاصية الشفافية

لقد أصبحت الشفافية أم ار ضركريا ال يمكف االستغناء عنيا في تسكية النزاعات ،حيث
تعزز ىذه الخاصية عدالة ككضكح اإلجراءات لؤلطراؼ المتنازعة منذ بداية عرض النزاع إلى

غاية الفصؿ فيو كتنفيذ القرار الصادر بشأنو(.)3

تظير أىـ مظاىر الشفافية في تسكية النزاعات التي تثكر بيف أعضاء (ـ.ع.ت) ،في
جميع مراحؿ النزاع ،بدءا مف طمبات التشاكر التي يجب إببلغيا كتابة لػ (ج.ت.ف) ،كتككف في
متناكؿ جميع األعضاء

()4

لمعمـ بيا ،كاإلطبلع عمى جكانب النزاع ،مف خبلؿ قاعدة بيانات عبر

شبكة االنترنت تتضمف ممخصا لحيثيات القضية (مكضكع النزاع) ،ككذلؾ ما نسب إلى أحد

أطراؼ النزاع مف خرؽ اللتزاماتو طبقا التفاؽ (ـ.ع.ت)(.)5

عكس ما كاف سائدا في اتفاؽ "الجات  ،"1947حيث لـ يكف في ظؿ ىذا االتفاؽ إال
لمدكؿ األطراؼ في النزاع اإلطبلع عمى طمبات التشاكر.
)(1

-CARREAU Dominique et PATRICK Julliard, op.cit, p74.
- « l’intérêt potentiel d’un membre dans le commerce de marchandise ou de services ou son
intérêt dans une détermination des droits et obligation au titre de l’accord sur l’OMC suffit, l’un
ou l’autre, pour établir un droit de mener une procédure de règlement des différends dans le
cadre de l’OMC. Voir : Julien BURDA, op.cit, p08.
)(3
- Eric CANAL- FORGUES, Le règlement des différends à l’OMC, op.cit, pp21-22.
( -)4تنص المادة  4/4مف مذكرة التفاىـ عمى أنو "عمى العضك الطالب لممشاكرات أف يخطر الجياز كالمجالس كالمجاف ذات
)(2

الصمة بطمبو لممشاكرات ،كتقدـ طمبات عقد المشاكرات كتابة كتدرج فييا األسباب الداعية لمطمب بما فييا تجديد اإلجراءات
المعترض عمييا مع ذكر األساس القانكني لمشككل".

( -)5محمد عرفة" ،الشفافية في تسوية المنازعات في المنظمة العالمية لمتجارة" ،صحيفة االقتصادية االلكتركنية ،عدد 4904
 4904الصادرة بتاريخ  ،2007/03/16نشرت عمى مكقع االنترنتwww.aleqr/com :
49

الفصل األول

األحكام العامة لنظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة

كبما أف إطبلع جميع أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة عمى جكانب النزاع يمكف أف
يؤدم إلى إفشاء سرية ىذا النزاع ،نجد مذكرة التفاىـ تنص في مادتيا الرابعة عمى «....تككف
()1

المفاكضات سرية،»...،

كىذا يعني أنو عمى الرغـ مف تعميـ طمب التشاكر إال أف

المفاكضات كالمشاكرات األصمية بيف األطراؼ كأشغاؿ الفرؽ الخاصة كجياز االستئناؼ تتـ في
سرية كفي جمسات مغمقة غير قابمة لمتكزيع.
كنفس الشيء بالنسبة لمناقشات جياز تسكية النزاعات ،مع العمـ أف محاضر
االجتماعات ستككف في متناكؿ الجميكر بعد  06أشير مف تكزيعيا عمى األعضاء ،كىذا
حسب القرار العاـ لممنظمة العالمية لمتجارة حكؿ إجراءات التكزيع ككيفيات النشر العاـ لكثائؽ
(.)2

المنظمة تحت رقـ WT/L/100

كفي حالة عدـ تمكف األطراؼ المتنازعة في التكصؿ إلى حؿ كدم أثناء عممية التشاكر،
فمقتضيات الشفافية تستدعي تعميـ طمب التسكية بيدؼ إنشاء الفريؽ الخاص ،كما يمتزـ رئيس
الجياز بدكره إخطار جميع أعضاء المنظمة بتككيف كانشاء ىذا الفريؽ مع عدـ اإلعبلف عف
ىكية أعضاءه ،لكف بالرجكع إلى نص المادة  2/08مف مذكرة التفاىـ التي تنص عمى أنو

«ينبغي اختيار أعضاء األفرقة بما يكفؿ استقبلليـ ،)3( »...نتساءؿ عف كيفية تحقؽ الشفافية

في حالة عدـ اإلعبلف عف أسماء أعضاء الفريؽ الخاص حتى يتمكف أطراؼ النزاع مف التحقؽ
مف االستقبللية؟
كما تنص نفس المادة عمى أف تعامؿ المذكرات المكتكبة المقدمة إلى الفريؽ الخاص أك
جياز االستئناؼ عمى أنيا سرية ،لكف كفي إطار تحقيؽ الشفافية ،تضمنت مذكرة التفاىـ حكما
خاصا بعدـ كجكد ما يمنع أحد أطراؼ النزاع مف اإلفصاح عف المعمكمات التي قدمت إلى
الفريؽ الخاص ،لبقية أعضاء المنظمة أك إلى الجميكر ،عمى أف ىذا اإلعبلف مقيد بعدـ نشر

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)2ىذه السرية في اإلجراءات ،كانت مكضكع االنتقادات المكجية لنظاـ تسكية النزاعات في ـ.ع.ت مف طرؼ الفقو ،رغـ
التجديدات التي أدخمت عميو ،حيث اعتبركه (ف.ت.ف) نظاـ تنقصو الشفافية ،لمزيد مف التفصيؿ انظر ،جديد رابح ،مرجع
سابؽ ،ص  ،103-102انظر كذلؾ:
-CARREAU Dominique et JULLIARD Patrick, op.cit, p74.
( -)3مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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أية معمكمات يرل أم عضك آخر أنيا سرية ال تستدعي النشر مع تقديـ ممخص مكتكب
لممعمكمات التي أبداىا في دفاعو كالتي ال يمكف نشرىا أك اإلفصاح عنيا لمجميكر(.)1

تظير كذلؾ الشفافية في نظاـ تسكية النزاعات خبلؿ مرحمة االستئناؼ ،حيث أف نشر
تقرير الفريؽ الخاص يساعد باقي أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة كيتيح ليـ فرصة تقييـ
كمراجعة ىذا التقرير كابداء مبلحظات بشأنو عمى الرغـ مف تقديـ االستئناؼ (ما يزاؿ
معركضا) ،أم أنو يكجد نكع مف الرقابة يمارسيا أعضاء المنظمة عمى تقارير الفرؽ

الخاصة(.)2

لئلشارة ،إف خاصية الشفافية في تسكية النزاعات تعتبر تجسيدا لمبدأ ىاـ مف مبادئ
المنظمة ككؿ كتعتبر مف الشركط الخاصة لبلنضماـ ؿ (ـ.ع.ت) ،حيث يجب عمى الدكلة
الراغبة في االنضماـ أف تتعيد بتطبيؽ مبدأ الشفافية أم أف يعمـ كؿ عضك ما يفعمو العضك
اآلخر ،حيث أنو ال سرية في العمؿ التجارم ،كما تقكـ بإشعار الدكؿ األعضاء بالقكانيف

كاألكامر التي تصدرىا فيما يتعمؽ بالسمع كالخدمات(.)3

خبلصة القكؿ ىي أنو ،نشأ نظاـ تسكية النزاعات كتطكر في كنؼ اتفاؽ "الجات
 ،"1947كبسبب النقائص كالعيكب التي كانت تشكبو ،سعت الدكؿ األعضاء دائما لمعمؿ عمى
تطكيره مف خبلؿ الق اررات التي تصدرىا كمف خبلؿ الجكالت المتعاقبة إلى غاية جكلة
االكركغكام كانشاء المنظمة العالمية لمتجارة ،كما استمرت محاكلة التطكير في مؤتمر الدكحة
الكزارم ،كىذا ألف نظاـ تسكية النزاعات يمثؿ المرآة التي تعكس تطبيؽ القانكف في المنظمة،
خاصة بفضؿ المبادئ التي يرتكز عمييا كالخصائص التي يتمتع بيا ،ىذه المقكمات التي تؤىمو
لممساىمة في تعزيز النظاـ التجارم متعدد األطراؼ.

( -)1محمد عرفة ،مرجع سابؽ ،ص  02ك.05

( -)2يرل بعض الفقو ضركرة تكزيع التقرير عمى األعضاء قبؿ اجتماع ج.ت.ف كىذا لتحقيؽ أكثر لمشفافية ،أنظر :جبلؿ كفاء
محمديف ،مرجع سابؽ ،ص .28

( -)3سييؿ حسيف الفتبلكم ،المنظمات الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .231-91-85
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المبحث الثاني :إنشاء جياز خاص إلدارة تسوية النزاعات

إف نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة قائـ عمى مذكرة التفاىـ بشأف

القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات التي تمثؿ الكسيمة القانكنية كالمشركعة إللزاـ
العضك بتنفيذ االلتزامات القانكنية التي تترتب عف انضمامو إلى ىذه المنظمة كاالتفاقات
المتعددة األطراؼ.
كما يعتبر جياز تسكية النزاعات ،كما ذكرنا آنفا ،الكسيمة كاألداة التي تطبؽ قكاعد
كاجراءات ىذه المذكرة ،باعتبار أف أىـ أىدافو تتمثؿ في إيجاد الحمكؿ التي ترضي أطراؼ
النزاع( ،)1كسنحاكؿ اإلحاطة بماىية جياز تسكية النزاعات في (المطمب األكؿ) ،الذم يعمؿ
ضمف مجاؿ اختصاص حددتو مذكرة التفاىـ (المطمب الثاني) بطريقة شاممة ،إذ يختص في

كؿ النزاعات التي يمكف أف تنشأ بخصكص االتفاقات التي يشمميا اتفاؽ مراكش(.(2

المطمب األوؿ :ماىية جياز تسوية النزاعات
إف تحديد القكاعد التي تحكـ المعامبلت التجارية بيف الدكؿ في (ـ.ع.ت) يتبعيا الت ازـ
كىك احتراـ ىذه القكاعد كتطبيؽ النصكص المنظمة ليا ،كالعمؿ عمى التسكية السميمة لمنزاعات
التي أصبحت أم ار شائعا في مجاؿ المعامبلت التجارية ،بالنظر إلى أف القكاعد القانكنية التي
تنظـ ىذه المعامبلت تتأثر بشكؿ كبير بالظركؼ االقتصادية نظ ار لبلرتباط الكثيؽ بينيما.
لذلؾ ،كاف مف الضركرم إنشاء جياز فعاؿ كذات قكة رادعة يسير كيدير النزاعات بيف
الدكؿ كىك جياز تسكية النزاعات ،الذم نتطرؽ لمفيكمو (الفرع األكؿ) ،كىذا الجياز يتميز بعدة
خصائص (الفرع الثاني) ،نظ ار لمخصكصية التي يتمتع بيا نظاـ تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت).

( -)1كىذا ما يجسد ىدؼ المنظمة العالمية لمتجارة في الحفاظ عمى استق ارر العبلقات التجارية بيف الدكؿ األعضاء ،مف خبلؿ
التسكية الفعالة لمنزاعات التي تنشأ بينيـ.

)(2

-CARREAU Dominique et PATRICK Julliard, op.cit, p76.
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الفرع األوؿ :اإلطار المفاىيمي لجياز تسوية النزاعات
تستدعي اإلحاطة بمفيكـ جياز تسكية النزاعات التعرؼ أكال عمى نشأة ىذا الجياز،
ثـ تشكيمو كميامو ،ككذا الييئات التي يشرؼ عمى عمميا.
أوال :نشأة جياز تسوية النزاعات

كانت تسكية النزاعات بيف الدكؿ في نظاـ "الجات  ،"1947قبؿ جكلة

االكركغكام ،تعاني مف الضعؼ كعدـ اإللزاـ ،ككاف ىذا مف بيف أبرز عيكبو ،حيث كاف دكر
المدير العاـ في تسكية النزاعات آنذاؾ محدكدا لمحدكدية صبلحياتو ،ألنو كاف مقتص ار عمى
التشاكر بيف الدكلتيف طرفي النزاع قبؿ تككيف ىيئة لحؿ النزاع ،ككاف ىذا يستمزـ مكافقة أعضاء
الجات باإلجماع ،لذلؾ كاف بكسع الطرؼ المشكك ضده منع أك عرقمة تككيف ىذه الييئة.
كما كانت أعضاء ىذه الييئات مرتبطة بأمانة الجات ،كالتي كانت في تمؾ الحقبة تحت

تأثير كىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية كألمانيا(.)1

زد عمى ذلؾ أف تشكيؿ الييئة يستغرؽ كقتا طكيبل قد يصؿ إلى ثمانية أشير بسبب
خبلفات الطرفيف عمى عضكية الييئة كصبلحياتيا ،عبلكة عمى أف التكصؿ إلى حؿ لمنزاع
يستغرؽ أيضا سنكات عدة ،فضبل عف القصكر كعدـ الفاعمية الناتجة عف غياب الييئة
القضائية التي تشرؼ عمى تنفيذ األحكاـ التي كانت أصبل أراءا غير ممزمة بالقدر الكافي

لؤلعضاء(.)2

كما أف البعض اعتقد أف تسكية النزاعات بيف الدكؿ كاف عادة في صالح الدكؿ الكبيرة

التي تمارس الضغكط عمى الدكؿ الصغيرة( ،)3إضافة إلى ذلؾ أنيا تممي عمييا سياسات تجارية

تخدـ مصالحيا عمى مصالح ىذه الدكؿ النامية(.)4

( -)1قادري طارق ،جهاز ذطىٌح انخالفاخ داخم انًُظًح انعانًٍح نهرجارج ،يرجع ضاتق ،ص .20
( -)2سعيد عبد الغفار أميف شكرم ،القانكف الدكلي العاـ لمعقكد ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،2007 ،ص .456

( -)3كما كانت تفعؿ الكاليات المتحدة األمريكية بغيرىا مف الدكؿ في عبلقاتيا التجارية ،حيث كانت تطبؽ اإلجراءات العقابية

أحكاـ قانكنيا التجارم الذم كاف يقضي بفرض العقكبات االقتصادية ضد الدكؿ التي تتبع ممارسات أك سياسات ترل فييا

الك .ـ.أ فييا ممارسة غير عادلة أك غير منصفة لمتجارة األمريكية كخاصة القسـ المعركؼ ب –  - supper 301مف ىذا
القانكف الذم كانت تمجا إليو ىذه األخيرة لفرض العقكبات التجارية عمى الدكؿ التي ال تحترـ الحقكؽ األمريكية في مجاؿ
الممكية الفكرية أك تخؿ بمصالحيا التجارية ،....أنظر :ركدريؾ ايميا أبك خميؿ ،مكسكعة العكلمة كالقانكف الدكلي الحديث بيف
الكاقعية السياسية كالحاكمية العالمية ،منشكرات حمبي الحقكقية ،بيركت ،2013 ،ص .402

( -)4سيد أحمد محمكد" ،آلية تسوية المنازعات الناجمة عف تطبيؽ اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمية" ،مرجع سابؽ،
ص.288
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حيث أنو كبطبيعة الحاؿ ،كبشكؿ عاـ ،يتعذر تطبيؽ قكاعد النظاـ التجارم الدكلي ،في
الكاقع العممي ،مف دكف إيجاد أداة أك آلية تعمؿ عمى تسييؿ تسكية النزاعات الناشئة بمناسبة

تنفيذ ىذه القكاعد( ،)1باإلضافة إلى ذلؾ ،أف أم نظاـ قانكني قائـ عمى تعدد األطراؼ يحتاج
إلى كجكد جياز يضبط عبلقات ىذه األطراؼ عمى أسس سميمة( ،)2كما أف ىذه اآللية يجب أف

تسمك عمى قكانيف التجارة الكطنية مما يكفؿ احتراـ األعضاء ليا(.)3

ليذا فكر المتفاكضكف بإنشاء ىذه األداة التي تقكـ بكضع الحد لئلنفبلتات التي عرفيا
نظاـ "الجات" ،كتدعيـ نظاـ تسكية النزاعات بالزيادة في دكر األجيزة السياسية بميبلد جياز
تسكية النزاعات( ،)4كليذا يقاؿ أف مف أبرز نتائج جكلة االكركغكام ىي تزكيد المنظمة العالمية
لمتجارة بجياز أكثر كفاءة مف أجؿ حؿ النزاعات التجارية بيف الدكؿ األعضاء ،كىذا لمتحسيف

النزعات في النظاـ السابؽ (الجات .)5( )1947
مف عممية تسكية ا

كذىب البعض إلى كصفو بأنو «قمب المنظمة» حيث كصفو المدير العاـ
( )Renato RAGGIRROفي االجتماع األكؿ لممجمس الكزارم في سنغافكرة ،بأنو اإلنجاز
الذم يقؼ عمى رأس قائمة اإلنجازات التي حققتيا جكلة االكركغكام كبأنو الركف المركزم الذم

يعزز تقكية نظاـ التجارة متعددة األطراؼ كحكـ القانكف(.)6

إذف أكجدت المنظمة العالمية لمتجارة أداة جديدة كقكية لتسكية النزاعات التي تثكر بيف
الدكؿ األعضاء ،كىي جياز تسكية النزاعات الذم تعبر مف خبللو عمى سمطاتيا إلى جانب
جياز مراجعة السياسة التجارية

()7

الذم يختص بإعداد تقييـ عاـ كشامؿ لمعبلقة بيف السياسات

( -)1محمد فايز بكشدكب ،الحماية الدكلية لمبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية ،رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف
(القسـ العاـ) ،تخصص القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،2013 ،ص .268

( -)2ياسر الحكيش ،مبدأ عدـ التدخؿ كتحرير التجارة العالمية ،منشكرات الحمي الحقكقية ،بيركت ،لبناف ،سنة  ،2005ص
.132

( -)3محمد فايز بكشدكب ،مرجع سابؽ ،ص .268

)(4

- Georges SACEREDOTI, Op.cit, P 772.
- Jacques BEGUIN et Michel MENJUCQ, Droit du commerce international, Lexis Nexis Litec,
Paris, 2005, p91.
( -)6انظر كؿ مف :أحمد بمكافي" ،نظاـ فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية" ،دراسة مسحية تحميمية ،مجمة العمكـ
)(5

االقتصادية كعمكـ التسيير ،مجمة دكلية محكمة متخصصة في الدراسات كاألبحاث االقتصادية ،كمية العمكـ االقتصادية

كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة سطيؼ  ،1الجزائر ،عدد  ،2011 ،11ص  ،11كابراىيـ العيسكم ،الغات كأخكاتيا( ،النظاـ
الجديد لمتجارة العالمية كمستقبؿ التنمية العربية) ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،الطبعة الثالثة ،2001،ص.90
- L’OMC exprime ses pouvoirs par le truchement de l’ORD et de l’OEPC (l’organe d’examen
des politiques commerciales…, voir dans ce sens: Kamal CHEHRIT, l’OMC, édition grand
54
)(7

الفصل األول

األحكام العامة لنظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة

كالممارسات مف ناحية كالنظاـ التجارم الدكلي مف ناحية أخرل ،كىذا قصد التعرؼ عمى
االيجابيات كالسم بيات لسرياف قكاعد النظاـ التجارم الدكلي ،كيضطمع بمسؤكلية ىذا الجياز
المجمس العاـ لممنظمة(.)1

بيذا ،يشكؿ جياز تسكية النزاعات أحد األجيزة الرئيسية كاليامة في المنظمة العالمية
لمتجارة ،كالذم أنشئ بمقتضى المادة الثانية مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي
تحكـ تسكية النزاعات ،بيدؼ المساعدة لمكصكؿ إلى حؿ مكضكعي لمنزاع الذم يمكف أف يثكر

بيف األطراؼ( ،)2حيث تنص ىذه المادة عمى أنو «ينشأ جياز تسكية النزاعات بمكجب ىذا
التفاىـ ،ليدير القكاعد كاإلجراءات ،ككذلؾ المشاكرات كأحكاـ تسكية النزاعات الكاردة في

االتفاقات المشمكلة ،ما لـ يكف نص آخر في اتفاؽ مشمكؿ.)3(»...
ثانيا :تشكيؿ جياز تسوية النزاعات

يعتبر جياز تسكية النزاعات مف أحد األجيزة العامة في المنظمة العالمية لمتجارة الذم
يضمف تسكية النزاعات بيف الدكؿ األعضاء ،كيتمثؿ في المجمس العاـ ،الذم يضـ ممثمي
الدكؿ األعضاء جميع ػ ػا ،فيك بمثابة جمعية عامة( ،)4كيقكـ جياز تسكية النزاعات بتعييف

رئي ػ ػس لو ،كىك حػ ػاليػ ػ ػا (إلى غاية شير ديسمبر  ،)2015السي ػ ػد " "Harald NEPLEمف
جياز لتسكية
ا
النركيج( ،)5كعندما ينعقد المجمس العاـ بيدؼ تسكية النزاعات ،فإنو ينعقد بصفتو
النزاعات ال بصفتو مجمسا عاما لممنظمة.
الجدير بالذكر ،أف المجمس العاـ يأتي في المرتبة الثانية بعد المؤتمر الكزارم الذم
يمثؿ أعمى سمطة في المنظمة ،كالذم يختمؼ عف المؤتمر الكزارم ،في أنو ينعقد  09مرات في
السنة ،ككمما دعت الحاجة لذلؾ ،في حيف أف ىذا األخير يجتمع مرة كؿ سنتيف عمى األقؿ.

Alger livres (G.A.L), Alger, 3éme édition, 2007, p27, voir aussi: Joseph DIESS et Philippe
GUGLER, politique économique et sociale, groupe de Boeck, Belgique,2012, p 422.
( -)1عثذ انًطهة عثذ انحًٍذ ،يرجع ضاتق ،ص .192
( -)2محفكظ لعشب ،المنظمة العالمية لمتجارة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،2010 ،ص .149
( -)3مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
)(4
- Virgile PACE, L’organisation mondiale du commerce et le renforcement de la réglementation
juridique des échanges commerciaux internationaux, l’harmattan, Paris, 2000, P 217.
)(5
- L’ORD : est composé de tous les gouvernements membres habituellement représentés par des
ambassadeurs ou des fonctionnaires de rang équivalant, le président est actuellement : Harald
Nedple (Norvège), publié sur site internet: http:// www.wto.org
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كالمجمس العاـ أشبو بممثمي الدكؿ األعضاء في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،حيث
يككف التمثيؿ فيو بشكؿ دائـ لمدكؿ ،كيختص المجمس العاـ بالقياـ بمياـ المؤتمر الكزارم في
الفترات التي تفصؿ بيف اجتماعاتو ،القياـ باألعماؿ المككمة إليو بمكجب اتفاؽ إنشاء المنظمة،
كضع القكاعد كاإلجراءات الخاصة بسير أعمالو ،إقرار القكاعد الخاصة بإجراءات المجاف التي
ينشئيا المؤتمر الكزارم ،القياـ بمياـ جياز مراجعة السياسة التجارية ككذا القياـ بمياـ جياز

تسكية النزاعات بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة(.)1

ثالثا :الييئات التي يشرؼ عمى عمميا جياز تسوية النزاعات
()2

قد يعمد جياز تسكية النزاعات

إلى تشكيؿ فرؽ خاصة مف أجؿ تسكية النزاع المحاؿ

إليو في حاؿ طمب إحدل الدكؿ األطراؼ في النزاع ،كما يقكـ بتشكيؿ جياز استئناؼ دائـ
لمنظر في الطعكف التي تقدميا أطراؼ النزاع كتعمؿ ىذه األجيزة تحت إشرافو.
 -1الفرؽ الخاصة

تتككف الفرؽ الخاصة مف أشخاص مؤىميف حككمييف أك غير حككمييف ممف كانكا في

المجمكعات الخاصة ،أك ممف عممكا بصفة ممثميف لعضك أك لطرؼ متعاقد في اتفاؽ "الجات
 "1947أك كممثمييف في المجمس أك المجنة المعنية التفاؽ مشمكؿ ،أك ممف عممكا في األمانة
أك في تدريس قانكف التجارة الدكلية أك سياستيا أك نشرت ليـ مؤلفات في ىذا الميداف ،أك ممف
عممكا كمسئكليف كبار عف السياسات التجارية لدل أحد األعضاء.
حيث عددتيـ الفقرة األكلى مف المادة الثامنة مف مذكرة التفاىـ ،كيشترط في اختيار
أعضاء الفرؽ الخاصة ،االستقبللية كأف يككف ليـ تنكع كاؼ في معارفيـ ،كأف يككف نطاؽ

خبرتيـ كاسع ،كىي شركط أكدت عمييا الفقرة الثانية مف نفس المادة المشار إلييا أعبله(.)3

كيمنع تعييف أعضاء في الفرؽ الخاصة المخصصة لتسكية نزاع ما ،مف مكاطنيف تككف

حككماتيـ أطرافا في ىذا النزاع أك حتى أطرافا ثالثة فيو( ،)1كىذا ما يؤكد تدعيـ الحياد
( -)1أنظر كؿ مف :ف ضؿ عمي مثنى ،اآلثار المحتممة لمنظمة التجارة العالمية عمى التجارة الخارجية كالدكؿ النامية ،بحث مقدـ
لنيؿ درجة الماجستير ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،2000 ،ص  ،18وإبراىيـ العيسكم ،مرجع

سابؽ ،ص ،89كنكرم منير ،مرجع سابؽ ،ص.103

( -)2بالنسبة لجياز تسكية النزاعات ،فإف تسميتو تبدك غير منسجمة مع كظيفتو الحقيقية ،حيث أنو في حقيقة األمر ال يقكـ
بتسكية النزاعات كانما يساعد عمى تسكيتيا أك يؤطر الييئات التي تقكـ بدراسة القضية كبحثيا كاالجتماع بأطراؼ النزاع
كاالستماع إلى حججيـ كادعاءاتيـ ،...،مشار لو لدل :كساـ نعمت إبراىيـ السعدم ،مرجع سابؽ ،ص .202

( -)3أنظر المادة  1 /8ك  2مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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كاالستقبللية التي يجب تكفرىا في أعضاء الفرؽ الخاصة ،ككبل األمريف ،يؤكداف عمى الطابع
القضائي لمفرؽ الخاصة في إطار تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة(.)2

منحت مذكرة التفاىـ عف طريؽ المادة الثامنة في فقرتيا العاشرة ،بعض المركنة في
تككيف (ؼ.خ) ،عندما يتعمؽ األمر بالبمداف النامية ،كىذا عندما نصت أنو حيف يككف طرفا
النزاع مف الدكؿ النامية كالدكؿ المتقدمة يجب أف يككف عمى األقؿ أحد أعضاء الفريؽ الخاص

ينتمي إلى البمداف النامية( ،)3إذا طمب العضك مف البمداف النامية ذلؾ(.)4

يتكلى جياز تسكية النزاعات إنشاء الفرؽ الخاصة ،بطمب مف الطرؼ الشاكي ،حيث
تعرض أمانة المنظمة ترشيحاتيا عمى طرفي النزاع المذاف يمتزماف بعدـ االعتراض عمى
الترشيح إال ألسباب قكية كمقنعة ،كيتككف الفريؽ الخاص مف ثبلثة أشخاص ،تتكفر فييـ
الشركط التي تضمف ليـ صفة خب ارء اقتصادييف مؤىميف في القانكف الدكلي ،كما يمكف ألط ارؼ

النزاع أف تطمب تشكيؿ الفريؽ الخاص مف  05أشخاص(.)5

كفي حالة عدـ التكصؿ إلى اتفاؽ عمى أعضاء الفريؽ الخاص ،يقكـ بتشكيمو المدير
العاـ لممنظمة بناءا عمى طمب أحد طرفي النزاع كبالتشاكر مع رئيس (ج.ت.ف) أك رئيس

المجمس الخاص أك رئيس المجنة المعنية( ،)6كىذا بتعييف مف يعتبركنيـ األنسب كفقا لمقكاعد
كاإلجراءات الخاصة أك اإلضافية ذات الصمة باالتفاقات المشمكلة المطركحة في النزاع ،كذلؾ

( -)1مشار لو لدل :بعجي نكر الديف ،آليات مكافحة التقميد في إطار منظمة التجارة العالمية ،أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه دكلة
في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،2010-2009 ،ص .48

( -)2خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .350

( -)3في ىذا اإلطار اقترحت الدكؿ النامية خبلؿ مفاكضات الدكحة تعديؿ الفقرة العاشرة بشكؿ يسمح أف يككف أحد أعضاء
الفرؽ الخاصة بالتسكية عمى األقؿ مف البمداف النامية حيث يككف النزاع بيف أحد البمداف النامية كأحد الدكؿ المتقدمة ،دكف أف
يطمب ذلؾ البمد النامي :مشار لو لدل :خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .350

( -)4أنظر :المادة  10 /8مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
)(5
- Denis HORMAN, « mondialisation excluant, nouvelles solidarité, soumettre ou démettre
l’OMC, l’harmattan, Paris- Montréal, sans citer l’année, p70.
( - )6التي ينشئيا المؤتمر الكزارم كىي لجنة التجارة كالتنمية ،لجنة الميزانية كالمالية ،كما ينشئ لجاف أخرل كمما دعت الحاجة
لذلؾ ،حيث تقكـ بالمياـ المككمة إلييا بمكجب االتفاقيات المتعددة األطراؼ كبما يعيد إلييا المجمس العاـ  ،كتككف العضكية في
ىذه المجاف مفتكحة لجميع مف يرغب االنضماـ مف الدكؿ األعضاء ،انظر :سميـ سعداكم ،الجزائر كمنظمة التجارة العالمية،
دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع ،القبة ،2008 ،ص.22
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بعد التشاكر مع طرفي النزاع ،كيقكـ رئيس الجياز بإعبلـ األعضاء بتككيف الفريؽ الخاص،

كيستعاف عند اختيار الفرؽ الخاصة بالقكائـ االسترشادية التي تعدىا أمانة المنظمة (.)1

كما يتعيف عمى أعضاء الفرؽ الخاصة أف يتمتعكا بالحياد عند ممارسة عمميـ بصفتيـ

الشخصية ،كليس كممثميف لدكليـ أك لمنظمة ما( ،)2كتأكيدا لمحياد الكاجب أف يتحمى بو أعضاء

الف رؽ الخاصة ،ضمنت مذكرة التفاىـ مف خبلؿ الفقرة الحادية عشر مف المادة الثامنة ،بأف
تدفع تكاليفيـ بما في ذلؾ نفقات السفر كاإلقامة مف ميزانية المنظمة العالمية لمتجارة.
في األخير ،كفيما يخص تشكيؿ الفرؽ الخاصة ،نشير إلى االختبلؼ في اآلراء بيف دكؿ
المنظمة العالمية لمتجارة مف خبلؿ مفاكضات الدكحة كبالتحديد بيف دكؿ االتحاد األكركبي مف
جية ،كالتي اقترحت إنشاء فرؽ دائمة خاصة بالتسكية ،كتككيف خبراء يتراكح عددىـ مف 15
إلى  24عضك مف ذكم الكفاءة العالية كي يتـ اختيار أعضاء الفرؽ الخاصة بينيـ ،كىذا مف
أجؿ ضماف فعالية أسرع كأفضؿ لتسكية النزاعات( ،)3كبيف كندا مف جية أخرل ،التي رفضت
()4

ىذا االقتراح

كاقترحت بدؿ ذلؾ تحكيؿ القائمة االسترشادية ألعضاء الفرؽ الخاصة لدل أمانة

أمانة المنظمة إلى قائمة خبراء تتضمف عناصر اختيار في غاية الدقة(.)5
-2جياز االستئناؼ الدائـ

تنص الفقرة األكلى مف المادة  17مف مذكرة التفاىـ عمى أف « يقكـ جياز تسكية
النزاعات بإنشاء جياز دائـ لبلستئناؼ ،كينظر جياز االستئناؼ في القضايا المستأنفة مف

األفرقة( ،)6كيتككف الجياز مف سبعة أشخاص كيخصص ثبلثة منيـ لكؿ قضية مف
القضايا.)7(»... ،

( -)1أنظر المادة  4/8مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
(-)2المادة  07 /8ك 09مف المذكرة نفسيا.

( -)3محمد فايز بكشدكب ،مرجع سابؽ ،ص .280

( -)4باعتبار أف ىذا الطرح يتعارض مع حؽ أطراؼ النزاع في اختيار أعضاء ىذه الفرؽ ،حيث يسمح باختيار األعضاء
المناسبة حسب نكع كمضمكف كمتطمبات النزاع :أنظر :عبد الخالؽ الدحماني ،نظاـ تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة
العالمية ،رسالة لنيؿ دبمكـ الماستر في القضاء كالتحكيـ ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،جامعة محمد األكؿ،

المغرب ،2009-2008 ،ص  11مف الفصؿ الثاني ،نشرت عمى مكقع االنترنت.www.marocodroit.com :

( -)5خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .348

( -)6نشير إلى أف جياز االستئناؼ ينظر في تقارير الفرؽ الخاصة كليس في القضايا.
( -)7مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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جياز دائما لبلستئناؼ عكس الفرؽ
ا
انطبلقا مف ىذه المادة ،نبلحظ أنو تـ إنشاء كايجاد
الخاصة التي يتـ إنشاؤىا إذا طمب أطراؼ النزاع ذلؾ ،حيث يتـ إنشاء لكؿ نزاع فريؽ ،في
حيف أف جياز االستئناؼ الدائـ ىك أحد األجيزة "القضائية" التي تقكـ عمييا المنظمة ،كطمب
األطراؼ المستأنفة ،يككف مف أجؿ بدء اختصاصو ،كليس مف أجؿ إنشائو.
كلقد تـ إنشاء جياز االستئناؼ الدائـ مف طرؼ جياز تسكية النزاعات ألكؿ مرة في

فيفرم  ،)1(1995بناءا عمى نص المادة  17فقرة  01مف مذكرة التفاىـ ،مف أجؿ النظر في
استئناؼ تقارير الفرؽ الخاصة ،ككاف آنذاؾ يتككف مف  07أعضاء كىـ:
James BACCHUS (Etats-Unis),
Christopher BEEBY (Nouvelle Zélande,
Claus-Dieter EHLERMANN (Allemagne),
Saïd EL-NAGGAR (Egypte),
Florentino FELICIANO (Philippines),
Julio LACARTE-MURO (Uruguay),

123456-

(7- Mitsuo MATSUSHITA (Japon).)2

يتككف بذلؾ ،جياز االستئناؼ الدائـ (ج.إ.د) مف  7أشخاص ،يشترط أف يتكفر فييـ
االلتزاـ بالحياد كاالستقبللية أثناء أدائيـ لمياميـ ،كيعينكف مف طرؼ جياز تسكية النزاعات
باقتراح مشترؾ مف المدير العاـ لممنظمة كرؤساء المجالس الخاصة (مجمس التجارة السمع،
مجمس تجارة الخدمات ،مجمس الجكانب المتصمة بالتجارة في حقكؽ الممكية الفكرية)

()3

لفترة

( -)1لقد أثارت ىذه التشكيمة األكلى نقطة مدل تكفرىا عمى الحياد كالشفافية ،حيث اتيمت بأنيا كانت محؿ مساكمة بيف

Flory Thiébant, droit international économique, op.cit, p583
األعضاء ،......،أنظر:
-ces personnes dont la moyens d’âge 69 ans, ont été choisis sur une liste de 32 candidats
originaires de 23 pays d’en fonction notamment de leur expérience, voir: Minoarison Johary
ANDRIANARIVONY, « l’organe d’appel de l’OMC », Revue Belge de droit international,
Bruylant, vol. XXXIII, 2000-1, p 278.
( – )3نشأت ىذه المجالس الثبلثة بمقتضى الفقرة الخامسة مف المادة الرابعة مف االتفاؽ المنشأ لممنظمة العالمية لمتجارة ،كتككف
)(2

العضكية فييا مفتكحة لجميع أعضاء المنظمة كتعمؿ تحت إشراؼ المجمس العاـ  ،كنذكرىا بالترتيب:
أ-

مجمس التجارة في السمع :يشرؼ عمى شؤكف التجارة في السمع عمى سير اتفاقات التجارة متعددة األطراؼ الكاردة

في الماحؽ -1أ مف االتفاؽ المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة ،كما يقكـ باإلشراؼ عمى عدة لجاف منيا ،لجنة
الكصكؿ إلى األسكاؽ  ،لجنة الزراعة ،لجنة الصحة كالصحة النباتية ،لجنة الجكانب التجارية المتصمة بإجراءات
ب-

االستثمار...إلخ
مجمس التجارة في شؤكف الخدمات :كيشرؼ عمى االتفاقات متعددة األطراؼ الخاصة بتجارة الخدمات الكاردة في
الممحؽ -1ب ،كما يشرؼ عمى عدد مف المجاف منيا :لجنة التجارة في الخدمات المالية.
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أربع سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة ،باستثناء أكؿ أعضاء جياز االستئناؼ عند إنشاءه ،حيث
تشير المادة  17في فقرتيا الثانية إلى أف فترة عمؿ األشخاص الثبلثة الذيف يتـ تعيينيـ بالقرعة

(ج.إ.د) كالذيف عينكا فكر نفاذ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة تنتيي بمجرد مركر سنتيف(.)1

كيتـ تعييف عضك جديد آخر ،بنفس طريقة تعييف األعضاء المشار إلييـ أعبله ،في
حالة استقالة أك كفاة أحد األعضاء ،أم في حالة شغكر أحد المناصب كلمفترة المتبقية مف

عيدة المنصب الشاغر(.)2

كما يشترط في أعضاء جياز االستئناؼ الدائـ ،أف يككنكا مف األشخاص المشيكد
ليـ بالمكانة الرفيعة كالخبرة الراسخة في مجاؿ القانكف الدكلي كالتجارة الدكلية كمكضكع
االتفاقات المشمكلة عمكما ،مثؿ المحاميف كالقضاة ،أساتذة الجامعات ،األشخاص البارزيف في
مجاؿ القانكف الدكلي كالتجارة الدكلية...،إلخ ،كالعمة مف ذلؾ ىك أف القضايا التي تعرض عمييـ
()3

تتطمب منيـ اإللماـ بالجكانب القانكنية كالتجارية الدكلية

ألف أعضاء جياز االستئناؼ الدائـ

يمارسكف مياميـ بصفتيـ قضاة القانكف الدكلي االقتصادم ،ييدفكف إلى المساىمة في تحرير
المبادالت التجارية الدكلية مف خبلؿ تسكية النزاعات ،كىذا ما يفرض عمييـ دائما البحث عف

حمكؿ مبلئمة أثناء عمميـ(.)4

كما يجب أف ال يككنكا تابعيف ألية دكلة طرؼ في النزاع ،كىذا لضماف استقبلليتيـ
كحيادىـ ،حيث أنيـ ال يجب أف يشارككا في القضايا التي تخمؽ تضاربا في المصالح بينيـ
كبيف أطراؼ الن ازع ،باعتبار أنيـ يقكمكف بمباشرة عمميـ في إطار مف السرية كمراعاة الحياد
كاالستقبلؿ.
ج -مجمس الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية :كيشرؼ عمى االتفاقات المتعددة األطراؼ
الخاصة بالتجارة في الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية الكاردة في الممحؽ -1ج مف اتفاؽ
(ـ.ع.ت) ،لمزيد مف التفصيؿ راجع كؿ مف :سييؿ حسيف الفتبلكم ،منظمة التجارة العالمية ،دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،2005 ،ص  ،132وىادم طبلؿ ىادم الطائي ،أحكاـ االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة
العالمية كأثرىا في تطكير التجارة الدكلية ،دكف ذكر دار النشر ،القاىرة ،2013 ،ص ص .146-144:

( -)1المادة  17فقرة  2مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2المادة  17فقرة  3مف المذكرة نفسيا.

( -)3عثماف بقنيش ،قانكف المجتمع الدكلي المعاصر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2012 ،ص .140
)(4
- Philippe MADALON, « Les faits économiques dans les rapports de l’organe d’appel de
l’OMC », Revue générale de droit international public, Paris, Tome 116, N° 02, 2009, p305306.
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كعمى جميع أعضاء جياز االستئناؼ الدائـ أف يككنكا عمى استعداد دائـ لمعمؿ في
الحاالت المستعجمة أك في أم كقت يطمب منيـ ذلؾ ،بناءا عمى إخطار ىاـ كعاجؿ ،كفي كؿ
الحاالت ،يجب مراعاة تم ثيؿ جميع الدكؿ في المنظمة لمتجارة عند اختيار أك تعييف أعضاء
(ج.إ.د) كيجب أف تعكس عضكية جياز االستئناؼ العضكية في المنظمة العالمية لمتجارة
باختيار أعضاءه مف مختمؼ الدكؿ ،كما يجب أف يتـ تمثيؿ البمداف النامية بثبلثة أعضاء كحد
أدنى.
كيقكـ أعضاء جياز االستئناؼ الدائـ بانتخاب الرئيس الذم تككف مدة عممو سنة
كاحدة قابمة لمتجديد عف طريؽ االنتخاب ،كيعتبر بيذا ،إحداث جياز استئناؼ دائـ في المنظمة

العالمية لمتجارة مكسبا ىاما لمنظاـ القضائي الدكلي(.)1

تجدر بنا اإلشارة ىنا ،إلى التشكيمة الحالية ؿ (ج .إ .د) ،الذم يتككف مف األعضاء
اآلتية أسماؤىـ في الجدكؿ التالي:
Mondât
)(2011-2015
(2015-2019).
)(2011-2015
(2015-2019).
)(2009-2013
(2013-2017).
(2012-2016).
)(2009-2013
(2013-2017).
(2014-2018).
)(2008-2012
(2012-2016) (2).

Pays
Inde

Nom et Prénom
Ujal SINGH BHATIA

Etats-Unis

Thomas R. GRAHAM

02

Belgique

Peter VAN DEN BOSSCHE

03

Corée

Seungwha CHANG

04

Mexique

Ricardo RAMIREZ
HERMANDEZ
Shree Baboo CHEKITAN
SERVANSING
Yuejiao ZHANG

05

Maurice
Chine

N°
01

06
07

)(1

- La création de l’organe d’appel permanent marqué l’évolution vers une plus grande
juridictionnalisation de la procédure est l’une des réformes majeures opérées par le MRD…,
Zalmia HAQUANI, op.cit, p60
)(2
- En ce qui concerne les membres: Ujal SINGH BHATIA (Inde) et Thomas R. GRAHAM,
( Etats-Unis), leurs mondâtes ont été renouvelées lors de la réunion de l’organe de règlement des
différends du 25/11/2015, et ce, à partir du 11 décembre 2015, Publié sur internet :
https://www.wto.org.
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رابعا :مياـ جياز تسوية النزاعات
أنشئ جياز تسكية ا لنزاعات لتطبيؽ أحكاـ مذكرة التفاىـ ،حيث يعتبر الجياز الكسيط
الذم سخر خصيصا لممساعدة في تسكية النزاعات كتعزيز النظاـ القضائي في المنظمة
العالمية لمتجارة ،باعتباره السمطة الكحيدة في المنظمة التي تتكلى إنشاء الفرؽ الخاصة التي
تقكـ بتسكية النزاعات ،كلو أف ينظر في قبكؿ أك رفض النتائج التي تتكصؿ إلييا ىذه الفرؽ،
كما يقكـ باتخاذ القرار في المجمس باإلجماع السمبي كبتكافؽ جميع اآلراء كيقكـ بإنشاء الييئة

االستئنافية كاعتماد التقارير الناتجة عف أعماليا كمراقبة تنفيذ الق اررات(.)1
الفرع الثاني :خصائص جياز تسوية النزاعات

يتميز كيتمتع جياز تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة بعدة خصائص تؤىمو

دكر أساسيا في عممية تسكية النزاعات ،كتتمثؿ ىذه الخصائص فيما يمي:
ألف يؤدم ا
أوال :خاصيتا االستقاللية والذاتية
يتمتع جياز تسكية النزاعات بنكع مف االستقبللية كالسمطة الذاتية ،حيث أنو يممؾ الحرية

في اتخاذ ق ارراتو دكف أم تدخؿ أك ضغط ،أك تأثير خارجي(.)2

عند القكؿ أف جياز تسكية النزاعات ىك المجمس العاـ الذم يتككف مف كؿ ممثمي
الدكؿ األعضاء في المنظمة ،يظير أف ىذا الجياز ال يتمتع باالستقبللية كالذاتية ،أم أف
معالمو الذاتية ال تظير ،خاصة بالنظر إلى تركيبة كىيكؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مف جية،
كبالنظر إلى الدكر اإلدارم لو (خاصة في مرحمة المشاكرات) ،ككذا كيفية اتخاذ الق اررات
(اإلجماع السمبي يقمؿ مف خاصية االستقبللية) مف جية أخرل.
لكف عند التدقيؽ كالمبلحظة ،نممس كجكد تمييز عضكم بيف جياز تسكية النزاعات
كباقي النظاـ العضكم الخاص ب(ػـ.ع.ت)  ،حيث أنو يكجد فصؿ شكمي بيف المجمس العاـ
كييئة عامة في (ـ.ع.ت) كجياز تسكية النزاعات ،كيظير ىذا الفصؿ ،مف خبلؿ استقبلؿ
رئيسي ىاتيف الييئتيف ،فكبلىما يتمتعاف برئيس خاص بو ،كما يظير كذلؾ في القكاعد الخاصة

التي تنظـ عمؿ جياز تسكية النزاعات(.)3

)(1

- Jean MICHEL JACQUET, Philippe DELEBECQUE, Droit du commerce international,
édition Dalloz, paris, 1997, p32.
( -)2بالتبعية حتى الييئات التي يشرؼ عمييا (ج.ت.ف) تتمتع بالذاتية.
( -)3قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص .37
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كتـ التأكيد في اتفاؽ مراكش إلنشاء المنظمة العالمية لمتجارة عمى استقبللية رئيس
(ج.ت.ف) ،حيث يككف لو جياز خاص بو ،كما يضع النظاـ الداخمي الذم يراه مناسبا لسير
عممو ،حيث تنص المادة الرابعة فقرة  3مف اتفاؽ مراكش عمى أنو ":ينعقد المجمس العاـ حسبما
يككف ذلؾ مناسبا لبلضطبلع بمسؤكليات جياز تسكية المنازعات المشار إلييا في كثيقة التفاىـ
الخاصة بتسكية المنازعات ،كلجياز تسكية المنازعات أف يعيف لنفسو رئيسا كأف ينضـ قكاعد

كاجراءاتو حسبما تقتضي الضركرة لمنيكض بالمسؤكليات المذككرة" (.)1
ثانيا :خاصية الحياد

مف المتعارؼ عميو بشكؿ عاـ ،أنو إذا أككؿ لجياز أك ىيئة ،ميمة تسكية
النزاعات ،كجب أف يككف ىذا الجياز محايدا ،كمستقبل عف أطراؼ النزاع كعف األطراؼ الذيف
لدييـ مصمحة فيو ،سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ،في النزاع ذاتو أك نتائجو أك حتى في
إمكانية التدخؿ في النزاع مستقببل.
يصعب تحديد مدل تمتع ىيئة مكمفة بتسكية النزاعات بخاصية الحياد ،خاصة إذا
كانت ىذه الييئة تعمؿ في إطار منظمة عالمية تجارية مككنة مف الدكؿ األعضاء في ىذه
المنظمة كىي مف تسييرىا كالرئيس مف بيف أعضاءىا أيضا ،كتككف فييا المصالح
متضاربة ،باإلضافة إلى الييمنة السياسية مف طرؼ الدكؿ المتقدمة عمى أجيزة المنظمة ،مف
بينيا جياز تسكية النزاعات ،كىذه الييمنة تعد مف أخطر العكامؿ اليادمة لممصداقية في تسكية
النزاعات ،كىذا ما يؤثر في خاصية الحياد.
لكف فيما يخص جياز تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ،كفمت لو أحكاـ
مذكرة التفاىـ ميزة الحياد ،حيث أنو في مرحمة المشاكرات يتاح ألطراؼ النزاع تبادؿ اآلراء حكؿ
مكضكع النزاع مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ يرضي طرفي النزاع ،كىذه التسكية التي تككف بيف
الطرفيف تككف مؤطرة بقكاعد تضمف الحياد ،إذ أف مسير عممية المشاكرات بيف الطرفيف ىي
نتيجة لمحرية الممنكحة لكبل طرفي النزاع إليجاد حؿ يرضييما معا ،كتعتبر خاصية الحياد
لجياز تسكية النزاعات ،في ىذه الحالة ،خارجية أم ما يعرؼ بالحياد الخارجي عف أطراؼ

( -)1اتفاؽ مراكش إلنشاء المنظمة العالمية لمتجارة ،نقبل عف :مصطفى سبلمة ،قكاعد الجات (االتفاؽ العاـ لمتعريفات
الجمركية كالتجارية) ،مرجع سابؽ ،ص .153
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النزاع كىك أيضا حياد سمبي في مرحمة المشاكرات ،كىذا بامتناعو عف التدخؿ في ىذه

المرحمة(.)1

كما تظير خاصية الحياد بالنسبة لجياز تسكية النزاعات مف خبلؿ ىيئات تسكية
النزاعات التي يشرؼ عمى عمميا ،كنقصد ىنا الفرؽ الخاصة كجياز االستئناؼ الدائـ  ،فمثبل
عنصر السرية ىك ضماف ممنكح لتحقيؽ خاصية الحياد في مرحمة اتخاذ الق اررات ،ككذلؾ
تسعى ىذه الييئات إلى تحقيؽ خاصية الحياد ،خاصة بالنسبة لؤلعضاء المنتميف ليا
كتصرفاتيـ ،ىذا نسبيا ،كلتحقيؽ نسبة عالية مف الحياد يستمزـ جعؿ الفرؽ الخاصة أكثر
مينية ،ككذا تعديؿ تشكيؿ ىيئة أك جياز االستئناؼ الدائـ باألخذ في عيف االعتبار أبعاد
الكسط الدكلي(.)2

ثالثا :خاصية االستمرارية
إف النص عمى نشأة كتأسيس جياز تسكية النزاعات في االتفاؽ المنشأ لممنظمة
العالمية لمتجارة ،كتكضيح أنو ىك المجمس العاـ الذم يجتمع لمنظر في النزاعات التي تثكر بيف
جياز يتصؼ بالديمكمة ،كألف (ج.ت.ف) أنشئ إلدارة القكاعد
ا
أعضاء المنظمة ،يجعؿ منو
كاإلجراءات المتعمقة بتسكية النزاعات ،فأف استم ارريتو تنبع مف استم اررية القكاعد كاإلجراءات
المكمؼ بإدارتيا ،حيث يعمؿ بصفة مستمرة ،كىك األقدر في أجيزة (ـ.ع.ت) عمى التحرؾ
السريع لمكاجية المشاكؿ العاجمة التي تدخؿ في اختصاص المنظمة(.)3

ضؼ إلى ذلؾ أف تمتع (ج.ت.ف) بخاصية االستم اررية ،يستبعد إيجاد ىيئات تسكية
النزاعات التي تزكؿ بزكاؿ ميمتيا أم بزكاؿ الخبلؼ التجارم ،فيك الجياز الكحيد مف بيف
أجيزة المنظمة الذم يعمؿ باستمرار كيستطيع االجتماع في أم كقت لمنظر في المسائؿ

المعركضة عميو(.)4

( -)1قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة  ،ص  35ك.36
(-)2المرجع نفسو  ،ص .36

( -)3جمعة سعيد سرير ،مرجع سابؽ ،ص .587

( -)4انظر كؿ مف :قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص  ،40و

- Bob KIEFFER, L’organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit
international public, édition Larcier, Luxembourg, 2008, p 294,
 -راجع أيضا :المكاد  16فقرة  17 ،4فقرة  14ك 21فقرة  3مف مذكرة التفاىـ عمي القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية

النزاعات ،مرجع سابؽ.
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رابعا :خاصية ارتضاء األطراؼ
إف خاصية االرتضاء التي يتمتع بيا جياز تسكية النزاعات ،خاصية ميمة
كأساسية ،حيث أنو ال يمكف ليذا الجياز أف يتدخؿ بصدد أم نزاع إال بارتضاء األطراؼ

المعنية( ،)1كال يمكنو اتخاذ المبادرة في ىذا الشأف ،كالدكر الممنكح كفقا لنص المادة 99
مف ميثاؽ األمـ المتحدة لؤلميف العاـ ليذه المنظمة ،الذم يمكنو مف تنبيو مجمس اآلمف إلى أية
مسألة تيدد السمـ كاألمف الدكلييف(.)2

كمظاىر خاصية االرتضاء متعددة نذكر منيا مايمي":
 -1ال تنعقد التسكية الفكرية إال لمحاالت التي يرل فييا أحد األعضاء أف إجراءا صاد ار عف
عضك آخر يضر بالمصالح العائدة لو بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بمكجب االتفاقات
المشمكلة.
 -2إف تقدير رفع الدعاكم متركؾ لتقدير الدكؿ ،حيث يجب عمى كؿ عضك قبؿ رفع أم
قضية أف ينظر في حكمة كجدكل المقاضاة كفؽ ىذه اإلجراءات.
 -3إف إجراءات المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة إجراءات تتخذ طكعيا إذا كافؽ عمى
ذلؾ أطراؼ النزاع.
 -4عرض أمانة المنظمة ترشيحاتيا بخصكص الفرؽ الخاصة عمى طرفي النزاع.
 -5يككف المجكء إلى التحكيـ السريع قصد تسكية النزاعات ،بمكافقة طرفي النزاع المذيف
ينبغي أف يتفقا عمى اإلجراءات التي يرغباف في إتباعيا"(.)3

( -)1مع اإلشارة انو بمجرد تدخمو ،تككف الق اررات الصادرة مف جياز تسكية النزاعات ممزمة لؤلطراؼ ،انظر :إكراـ مياسي،
االندماج في االقتصاد العالمي كانعكاساتو عمى القطاع الخاص في الجزائر ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر،

 ،2011ص .288

( -)2مصطفى سبلمة ،منظمة التجارة العالمية (النظاـ الدكلي لمتجارة العالمية) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،الطبعة
الثانية ،2008 ،ص .48

( -)3محمد السعيد الدقاؽ ،مصطفى سبلمة حسف ،المنظمات الدكلية المعاصرة (منظمة األمـ المتحدة -جامعة الدكؿ العربية-
منظمة التجارة العالمية -آلية إدارة اتفاقات الجات) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،دكف ذكر سنة النشر ،ص .383
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خامسا :خاصية مركزية جياز تسوية النزاعات
يتمتع جياز تسكية النزاعات بخاصية المركزية في المنظمة العالمية لمتجارة ،حيث
يتكلى تشكيؿ الفرؽ الخاصة كجياز االستئناؼ الدائـ ،كما يقكـ باتخاذ الق اررات البلزمة لحؿ
النزاعات ،باعتماده لتقارير الفرؽ الخاصة ،كذلؾ حسب الحاالت ،أم تقديـ طمب االستئناؼ
مف عدمو.
كينظر في مدل اعتماد تقارير جياز االستئناؼ الدائـ كالتي تقبميا أطراؼ النزاع بدكف
شركط ،ككذا اتخاذ اإلجراءات المؤقتة في حالة عدـ تنفيذ االلتزامات ،حيث يعطي جياز تسكية
النزاعات الترخيص بتعميؽ التنازالت كغيرىا مف االلتزامات التي تبرـ مف خبلؿ االتفاقات
المشمكلة ،باإلضافة إلى التعكيض ،يتـ المجكء إلييا في حاؿ عدـ تنفيذ التكصيات كالق اررات
خبلؿ فترة زمنية معقكلة –كما سنعرؼ الحقا.-
كتكمف أىمية منح اختصاص السماح بتعميؽ التنازالت لػ (ج.ت.ف) في رفض القانكف
الدكلي التجارم لئلجراءات االنف اردية التي تتخذىا بعض الدكؿ كتستخدميا كأداة سياسية تتدخؿ

مف خبلليا في شؤكف الدكؿ األخرل( ،)1كما يعمؿ عمى ضماف الحمكؿ الفعالة مف أجؿ مصمحة
جميع األعضاء ،كيعتبر الجياز بشكؿ عاـ جية تمجأ إلييا األطراؼ المتنازعة ،في كؿ مراحؿ
النزاع بدءا مف مرحمة التشاكر إلى غاية إصدار ق اررات ممزمة لمفصؿ في ىذا النزاع نيائيا(.)2

كال تتمتع التقارير كالتكصيات بالصفة اإللزامية ،إال بعد اعتمادىا مف طرؼ (ج.ت.ف)
فيك الجياز المختص بإضفاء الصفة الشرعية عمى مقررات الفرؽ الخاصة كجياز االستئناؼ

الدائـ(.)3

سادسا :انتياج التوافؽ السمبي في اتخاذ الق اررات
يتـ اتخاذ الق ار ارت داخؿ جياز تسكية النزاعات بإتباع المنيج السمبي لتكافؽ
اآلراء ،كىذا ما يضمف عدـ تعطيؿ سير إجراءات تسكية النزاعات ،ككذا عدـ عرقمة اتخاذ
الق اررات مف طرؼ أحد األعضاء خاصة أطراؼ النزاع ،باعتباره ال يتكقؼ عمى إرادة الطرؼ

الخاسر ،مما يؤدم إلى تمقائية كبيرة في سير اإلجراءات) ،(4كتـ المجكء إلى ىذا المنيج بعد أف
( -)1ياسر الحكيش ،مبدأ عدـ التدخؿ كتحرير التجارة العالمية ،مرجع سابؽ ،ص .140
( -)2عمر سعد اهلل ،الكجيز في حؿ النزاعات الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .146

)(3

- Bob KIEFFER, op.cit, p294.
Jamal MACHROUH, Justice et développement selon l’organisation mondiale du
commerce, L’harmattin, Paris, 2008, p17.
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تـ العدكؿ عف المنيج اإليجابي لتكافؽ اآلراء الذم كاف معمكال بو في نظاـ "الجات ،"1947
كالذم كاف بمكجبو يمكف ألحد األعضاء أف يعطؿ سير إجراءات تسكية النزاعات عند اعتراضو
بمناسبة طرح قرار أك تكصية لمتصكيت ،ككاف ىذا مف بيف أبرز عيكب النظاـ السابؽ.
كتػأتي صيغة التصكيت التخاذ الق اررات مف طرؼ جياز تسكية النزاعات كما يمي:
 -1قرار عدـ تشكيؿ الفريؽ الخاص.
 -2قرار عدـ اعتماد تقرير الفريؽ الخاص.
 -3قرار عدـ اعتماد جياز االستئناؼ الدائـ.

 -4قرار رفض طمب إجازة كقؼ التنازالت أك االمتيازات األخرل(.)1
سابعا :خاصية التعدد الوظيفي
إف عمؿ جياز تسكية النزاعات ال يقتصر فقط عمى مكاجية حاالت اإلخبلؿ بااللتزامات
المنبثقة عف اتفاؽ مراكش كاالتفاق ات التجارية المشمكلة ،بؿ يمتد إلى العمؿ عمى حماية القكاعد
الد كلية التجارية لصالح كؿ الدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة ،حيث يمارس جياز
تسكية النزاعات كظائفو مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مزدكج ،أحدىما عبلجي كاآلخر كقائي ،كىذا مف
أجؿ كفالة االستقرار لمنظاـ التجارم الدكلي.
فمف جية ،يعمؿ الجياز عمى التسكية الفكرية لمحاالت التي يرل األعضاء أف إجراءا قد
صدر مف عضك آخر يضر بالمصالح العائدة لو بمكجب االتفاقات المشمكلة ،مف جية أخرل،
تيدؼ ىذه التسكية إلى الحفاظ عمى حقكؽ كالتزامات األعضاء الناتجة عف االتفاقات المشمكلة

بالدرجة األكلى(.)2

فجياز تسكية النزاعات مف خبلؿ نظره في النزاعات التي تنشأ بيف الدكؿ األطراؼ في
المنظمة ،لو اختصاص رقابي ،يساعد مف خبللو عمى تحقيؽ أىدافيا (أقصد أىداؼ المنظمة
العالمية لمتجارة) ،التي في مقدمتيا تحرير التجارة الدكلية ،حيث يستطيع أف يككف لو نظرة
شاممة لمعبلقات التجارية بيف األعضاء بمناسبة تصديو لمنازعات لمكصكؿ إلى حؿ ليا ،كأف
يصؿ إلى أسباب ىذه النزاعات كمدل تأثيرىا عمى حرية التجارة الدكلية.

( -)1عبد الممؾ عبد الرحمف مطير ،مرجع سابؽ ،ص.442

( -)2مصطفى سبلمة ،يُظًح انرجارج انعانًٍح (انُظاو انذونً نهرجارج انعانًٍح) ،مرجع سابؽ ،ص .49
67

الفصل األول

األحكام العامة لنظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة

كىذا ما يجعؿ منو مرآة لكاقع التجارة الدكلية بكاسطة التقرير الذم باستطاعتو إعداده
عف حالة التجارة الدكلية كمدل التزاـ األعضاء باتفاؽ الجات ككذا قدرة التنبؤ التي ال يمكف أف
تتـ إال مف خبلؿ معرفة كجية نظر جياز تسكية النزاعات ،مف خبلؿ التقارير التي يقدميا
لممنظمة كالحمكؿ التي يقترحيا لمنزاعات ،كنتيجة ليذا ،فإف جياز تسكية النزاعات يعد عنص ار

مركزيا في تكفير األمف كاالستقرار في العبلقات التجارية الدكلية(.)1

حيث أنو تفرض رقابة قضائية عمى األعضاء ليس بطريقة مباشرة كانما مف خبلؿ
ممارسة جياز تسكية النزاعات الختصاصاتو ،كبدكف أم تدخؿ في الشؤكف الداخمية لؤلعضاء،

كىذا بيدؼ الكصكؿ إلى تقييـ شامؿ لممارسات األعضاء ،بعيدا عف الشؤكف الداخمية(.)2

كتتمثؿ أىمية (ج.ت.ف) في ككنو يتدخؿ في النزاع القائـ كفقا لقكاعد قانكنية محددة
كيكضح األحكاـ القائمة في االتفاقات المشمكلة كفؽ القكاعد المعتادة في ضكء تفسير القانكف
الدكلي العاـ ،كىذا ما يعطي ضمانا ألعضاء (ـ.ع.ت) بأف ىذا الجياز خاضع أثناء ممارستو
لسمطاتو لقكاعد قانكنية كمكضكعية كليس العتبارات شخصية أك إيديكلكجية ،حيث أف إنشاء
مثؿ ىذا الميكانيزـ يتيح لممنظمة العالمية لمتجارة إرساء دعائـ الرقابة عمى تنفيذ االلتزامات

التعاقدية لمدكؿ األعضاء أيا كانت صفتيا كدرجة قكتيا(.)3

إذف ،نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة محككـ بجياز مركزم يشرؼ
عميو كيراقبو ،يضـ ممثميف عف الدكؿ األعضاء كما ذكرنا سابقا كىك ذك سمطة شاممة ككاسعة
نظ ار إلدارتو لعممية التسكية برمتيا( ،)4حيث ييدؼ جياز تسكية النزاعات ،الذم اثبت أىميتو
منذ السنة األكلى مف إنشائو مف خبلؿ تطبيؽ أحكاـ مذكرة التفاىـ ،إلى إعادة التكازف برفع

الضرر عف الدكلة المعينة كتحقيؽ استقرار العبلقات التجارية الدكلية(.)5

( -)1إبراىيـ أحمد خميفة ،مرجع سابؽ ،ص .176

( -)2المرجع نفسو ،ص .177
)(3
- Eric CANAL FORGUES, « le système de règlement des différends de l’organisation
mondiale du commerce (OMC) », revue générale de droit international public, Paris, Tome 98,
N° 03,1994, p 698.
( -)4محمد خميؿ المكسى ،الكظيفة القضائية لممنظمات الدكلية( ،الييئات المعنية بتسكية نزاعات حقكؽ اإلنساف كالبيئة كالتجارة
الدكلية) ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2003 ،ص .92
-l’activité de l’ORD est très importante, marquée dés la 1ére année d’existence de l’OMC: au
05 Octobre 1995, 13 différends ont été déjà portés devant lui …, consulter: Michel RAINELLI,
l’organisation mondiale du commerce, op.cit, p100.
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كيتميز جياز تسكية النزاعات بأنو محكمة اقتصادية ذات طابع قانكني تجسد سمطة
المنظمة العالمية لمتجارة في مجاؿ تسكية النزاعات التجارية الدكلية كتصدر التكصيات إلى
الدكؿ األعضاء أطراؼ النزاع ،كيستفيد مف أحكامو كافة الدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية
لمتجارة فضبل عف سيره عمى تطبيؽ نظاـ تسكية النزاعات(.)1

عمكما ،إف تكاجد ىذه الييئة التي كصفت بأنيا "يد مف حديد" ،تمثؿ بالنسبة لمبعض
فعالية قانكف المنظمة العالمية لمتجارة ،أما بالنسبة لمبعض اآلخر ،تمثؿ آلة حرب حقيقية تعاني
دائما كبشكؿ ممحكظ ،مف اإلجراءات المكركثة مف نظاـ "الجات  ،"1947كعمى الرغـ مف ىذا
كذاؾ ،ساىـ (ج.ت.ف) في تجسيد سمطة (ـ.ع.ت) كقانكنيا ،كال يمكف أبدا إنكار أنو أصبح
قطعة جد ىامة في تشكيمة " "PUZZLEالتي تككف النظاـ القضائي الدكلي(.)2

المطمب الثاني :مجاؿ اختصاص جياز تسوية النزاعات

()3

يختص جياز تسكية النزاعات في (ـ.ع.ت) بفئة معينة مف نزاعات التجارة الدكلية

كالتي تشكؿ مجاال يمارس فيو اختصاصو كالذم يتحدد عمى أساس طبيعة النزاعات بحد ذاتيا
سكاء النزاعات التي تنشأ بيف أعضاء المنظمة بسبب اإلخبلؿ باالتفاؽ المنشئ لممنظمة
العالمية لمتجارة (الفرع األكؿ) ،أك النزاعات التجارية التي تنشأ في إطار االتفاقات التجارية

الدكلية()4سكاء النزاعات التجارية التي تنشأ في إطار االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ أك
االتفاقات التجارية الدكلية عديدة األطراؼ (الفرع الثاني).
)(1

-Denis HORMAN, op.cit, p70.
- Bob KIEFFER, op.cit, p292.
( -)3نزاعات التجارة الدكلية ىي تمؾ النزاعات التي تثكر عمى المستكل الدكلي سكاء كانت ىذه النزاعات بيف األشخاص

)(2

الطبيعية أك المعنكية الخاصة مف مختمؼ الجنسيات أك بيف األشخاص العامة كالدكؿ أك إحدل مؤسساتيا مف ناحية كبيف

أشخاص أجنبية خاصة طبيعية كانت أـ معنكية مف جية أخرل ،انظر في ىذا الشأف :منير عبد المجيد ،التنظيـ القانكني
لمتحكيـ الدكلي كالداخمي في ضكء الفقو كقضاء التحكيـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،1997 ،ص .18

( -)4كردت االتفاقات التي تشمميا مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات في الممحؽ  1منيا
كمايمي:

(ألؼ) اتفاؽ إنشاء منظمة التجارة العالمية
(باء) االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ

مرفؽ  1ألؼ :االتفاقات متعددة األطراؼ بشأف التجارة في البضائع
مرفؽ  1باء :االتفاؽ العاـ بشأف التجارة في الخدمات
مرفؽ  1جيـ :االتفاؽ بشأف جكانب التجارة المتصمة بحقكؽ الممكية الفكرية
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الفرع األوؿ :النزاعات الناشئة بسبب اإلخالؿ باالتفاؽ المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة
ي حتكم االتفاؽ المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة المعركؼ باتفاؽ مراكش عمى ديباجو
ك 16مادة كأربع مبلحؽ تتمثؿ فيما يمي:
 الممحؽ األكؿ :أ -االتفاقات متعددة األطراؼ بشأف التجارة في السمع.ب -االتفاؽ العاـ لمتعريفات كالتجارة.
ج -اتفاؽ الجكانب المتصمة بالتجارة في حقكؽ الممكية الفكرية.
 الممحؽ الثاني :كثيقة التفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات. الممحؽ الثالث :آلية مراجعة السياسة التجارية. الممحؽ الرابع :االتفاقات التجارية عديدة األطراؼ.كيجب عمى الدكؿ االلتزاـ بما كرد في ىذا االتفاؽ في حاؿ التكقيع عميو ،أما في
حالة اإلخبلؿ بو ،تقكـ المسؤكلية عمى العضك المخالؼ ،كىنا تطبؽ قكاعد كاجراءات مذكرة
التفاىـ ،كىذا ما نصت عميو المادة األكلى مف مذكرة التفاىـ «....كتطبؽ قكاعد كاجراءات ىذا
التفاىـ أيضا عمى المشاكرات كتسكية المنازعات بيف األعضاء المتعمقة بحقكقيا كالتزاماتيا

بمكجب أحكاـ اتفاؽ إنشاء منظمة التجارة العالمية لعضكيتيا»(.)1

كىذا يعني أف النزاعات التي تثكر بيف األعضاء في إطار االتفاؽ المنشئ لممنظمة
العالمية لمتجارة متعمقة بحقكقيـ ككاجباتيـ ليس باعتبارىـ أطرافا تجارية بؿ ككنيـ أعضاء داخؿ
المنظمة ،كيمكف أف نمخص ىذه النزاعات :في حالة إخبلؿ الدكلة العضك اللتزاماتيا المالية
ككذا النزاعات التي تثكر عند ممارسة الدكؿ (لبعض حقكقيا) في المنظمة(.)2

مرفؽ  :2مذكرة التفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات
(جيـ) االتفاقات التجارية عديدة األطراؼ

مرفؽ  :3االتفاؽ بشأف التجارة في الطائرات المدنية
االتفاؽ بشأف المشتريات الحككمية
االتفاؽ الدكلي بشأف منتجات األلباف
االتفاؽ الدكلي بشأف لحكـ األبقار

كيككف تطبيؽ ىذا التفاىـ عمى االتفاقات التجارية عديدة األطراؼ رىنا باعتماد أطراؼ كؿ اتفاؽ لقرار يبيف شركط تطبيؽ
التفاىـ بالنسبة لبلتفاؽ ،بما في ذلؾ أية قكاعد أك إجراءات خاصة أك إضافية لؤلدراج في الممحؽ  ،2بالصيغة التي ترسؿ بيا

إلى جياز تسكية المنازعات.

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية المنازعات ،مرجع سابؽ.

( -)2قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص .57
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أوال :حالة إخالؿ الدولة العضو اللتزاماتيا المالية
يدير نشاط المنظمة العالمية لمتجارة ممثمك حككمات الدكؿ األعضاء ،حيث يشارككف
في كؿ نشاطات المنظمة كيسيركف عمى الحفاظ عمى مصالح دكليـ فييا ،كمف بيف
()1

االلتزامات

التي تمتزـ بيا الدكؿ األعضاء حسب المادة السابعة مف اتفاؽ مراكش ،المساىمة

في مصركفات المنظمة كفقا لؤلنظمة المالية التي يعتمدىا المجمس العاـ(.)2

إذف ،تفرض المادة السابعة مف اتفاؽ مراكش إلنشاء المنظمة العالمية لمتجارة ،التزاما
عمى كؿ دكلة عضك في المنظمة بتسديد التزاماتيا المالية داخؿ المنظمة ،حسب جدكؿ
االشتراكات الذم تحدده المجنة المكمفة بالميزانية كالشؤكف المالية كاإلدارية ،الذم تعرضو عمى
المجمس العاـ مف أجؿ اعتماده ،كفي حالة التأخر في الدفع مف طرؼ إحدل الدكؿ األعضاء

تتكلى لجنة الميزانية كالمالية كاإلدارة إخطار المجمس العاـ ،بيدؼ اتخاذ اإلجراءات البلزمة (.)3

( -)1مف بيف االلتزامات التي يمتزـ بيا أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة:
 التنازؿ عف قدر مف حريتيا في سف كتطبيؽ التشريعات الكطنية الخاصة بسياستيا التجارية كالدخكؿ في الترتيبات التجاريةالمقيدة كتجنب المعاممة التمييزية في العبلقات التجارية الدكلية.

 تطكير النظاـ التجارم لمدكؿ األعضاء كمطابقة قكانينيا كلكائحيا كاجراءاتيا اإلدارية بما يناسب نتائج الجيكد الدكليةالمبذكلة مف أجؿ تحرير التجارة الدكلية ،ككذا جميع نتائج جكلة االكركغكام.
 االمتناع عف إبداء التحفظات عمى أم حكـ مف أحكاـ اتفاؽ تأسيس المنظمة ككذلؾ القكاعد التجارية أك أم أحكاـ يتعمؽباالتفاقات الممحقة.

 التعاكف كالعمؿ لمكصكؿ إلى تحقيؽ نمك كبير كمستقر مف أجؿ اقتصاد عالمي حقيقي كفعاؿ. عدـ ممارسة الضغكط كالنفكذ عمى مكظفي المنظمة أك ممثمي الدكؿ ،ككذا ضماف استقبللية ممارستيـ لكظائفيـ المتعمقةبنشاط المنظمة.
 احتراـ ق ار ار المنظمة كالعمؿ عمى تسكية النزاعات بمكجب القكاعد المقررة كمذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـتسكية النزاعات بيف الدكؿ األعضاء غير أف ىذه االلتزامات يمكف أف ترد عمييا استثناءات مثؿ حالة اإلذف لعضك ما

بالخركج عمى االلتزاـ العضكية بشركط ككذا المعاممة الخاصة بالدكؿ األقؿ نمكا ...لمزيد مف التفصيؿ انظر جابر فيمي
عمراف ،المنافسة في منظمة التجارة العالمية( ،تنظيميا ،حمايتيا ،دراسة مقارنة "القانكف األمريكي ،االتحاد األكركبي-
القانكف المصرم") ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2011 ،ص ص .69-66

( -)2انظر نص المادة  4/7مف اتفاؽ مراكش إلنشاء المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ.

( -)3تنص المادة  2/7مف نفس االتفاؽ عمى أف" :تقترح لجنة الميزانية كالمالية كاإلدارة عمى المجمس العاـ أنظمة مالية تتضمف
أحكاما تحدد:
أ -جدكؿ المساىمات المتضمف تكزيع مصركفات المنظمة عمى أعضائيا.
ب -اإلجراءات التي تتخذ بشأف األعضاء الذيف يتأخركف عف سداد مساىماتيـ.
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كفي حالة ما إذا لـ تكتؼ ىذه الدكلة بالتأخر في الدفع ،بؿ تعدتو إلى اإلخبلؿ بيذا
االلتزاـ كميا ،يمكف أف يؤدم ىذا السمكؾ إلى نشكب نزاع داخؿ المنظمة ،بالتالي مطالبة الدكلة
بتسديد ىذه االستحقاقات أماـ جياز تسكية النزاعات.
كلكف المبلحظ عمميا ،أنو ال يعرض ىذا النكع مف النزاعات أماـ جياز تسكية
النزاعات ،حتى إف كجد تأخير في تسديد االستحقاقات ،حيث يتـ تسكية األمر مع الدكلة بصفة
انفرادية ،كاف عرض األمر عمى المجمس العاـ ،فتسكيتو تتـ بالتفاكض دكف اتخاذ إجراءات

قانكنية معينة(.)1

ثانيا :النزاعات الناشئة عف ممارسة الدولة لعضويتيا داخؿ المنظمة
ذكرنا فيما سبؽ التزامات الدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة كالتي تقابميا
بطبيعة الحاؿ حقكؽ تمارسيا بمكجب عضكيتيا في المنظمة ،كتتمثؿ ىذه الحقكؽ حسب اتفاؽ
مراكش في الحؽ في المشاركة في اتخاذ الق اررات كالحؽ في تعديؿ القكاعد المتفؽ عمييا في
إطار المنظمة:
 -1الحؽ في المشاركة في اتخاذ الق اررات
بالرجكع لممادة التاسعة مف اتفاؽ مراكش ،نجد أف اتخاذ الق اررات في إطار المنظمة
العالمية لمتجارة يككف بإحدل الطريقتيف ،كال يمكف إتباع الطريقة الثانية ،إال بعد فشؿ الطريقة
األكلى التي تقكـ عمى مبدأ محاكلة الكصكؿ إلى تكافؽ اآلراء بيف الدكؿ في الق اررات التي
تتخذىا المنظمة ،إال في حالة النص عمى غير ذلؾ.
ف في حاؿ فشؿ طريقة التكافؽ في اآلراء ،يمجأ األعضاء إلى طريقة التصكيت ،أيف
يككف ككقاعدة عامة ،لكؿ دكلة صكت كاحد ،حتى كلك كانت الدكؿ متكتمة مثؿ المجمكعة
األكركبية حيث يككف عدد أصكاتيا ىك عدد دكليا األعضاء في (ـ.ع.ت).
كتختمؼ النسب المطبقة في التصكيت حسب نكعية القرار الذم يراد اتخاذه نبينيا
فيما يمي:

( -)1ىند بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .20
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 أغمبية أصكات األعضاء الحاضريف :في حالة الق اررات التي يتخذىا المؤتمر الكزارمكالمجمس العاـ.
 أغمبية ثبلثة أرباع أصكات الدكؿ األعضاء :في حالة الق اررات التي تصدر بشأف طمبتفسير اتفاؽ مف طرؼ إحدل الدكؿ ،كتفسير ميثاؽ المنظمة أك اتفاؽ متعدد األطراؼ،
أك في حالة إعفاء أحد األطراؼ مف التزاـ مفركض عميو بمكجب االتفاؽ.
 مكافقة ثبلثة أرباع الدكؿ األعضاء في حالة ق اررات الترخيص التي تصادر بخصكصطمب إحدل الدكؿ الترخيص مف مؤتمر الكزراء حتى تسحب أك تمغى أحد التزاماتيا
التجارية ألسباب معينة مؤقتا(.)1

 -2الحؽ في طمب تعديؿ القواعد المتفؽ عمييا في إطار المنظمة
تحاكؿ الدكؿ األعضاء كقاعدة عامة ،الكصكؿ إلى التكافؽ في اآلراء ،كبالتالي مكافقة
المؤتمر الكزارم عمى التعديؿ ،كفي حالة العكس ،يمجأ األعضاء كما يحدث في طريقة اتخاذ
الق اررات إلى التصكيت ،كتختمؼ أيضا نسب التصكيت حسب نكعية التعديؿ ،كىذا ما نصت
عميو المادة العاشرة مف اتفاؽ مراكش.
فبخصكص طمب التعديؿ الذم يتعمؽ بالحقكؽ كالكاجبات داخؿ المنظمة ،الذم صكت
عميو ثمثي الدكؿ األعضاء ،فيسرم التعديؿ فقط عمى الدكؿ التي كافقت عميو ،كال يككف التعديؿ
سارم المفعكؿ بالنسبة لكؿ الدكؿ ،إال إذا صكت عميو ثبلثة أرباع األعضاء بعد تقديمو إلى
المؤتمر الكزارم لمتصكيت عميو.
أما فيما يخص طمب تعديؿ قاعدة مف االتفاقات التجارية المتعددة األطراؼ ،فينا يتـ
اعتماد القرار بتصكيت ثمثي األعضاء.
كفي بعض االتفاقات ،مثؿ االتفاؽ الخاص بتفسير المادة الرابعة مف اتفاؽ مراكش
كالمادتيف األكلى كالثانية مف االتفاؽ العاـ لمتعريفة الجمركية لسنة  ،1994كالمادة الثانية فقرة
 01مف االتفاؽ الخاص بتجارة الخدمات ،ككذا المادة الرابعة مف االتفاؽ الخاص بالجكانب
التجارية لمممكية الفكرية ،كميا تتطمب مكافقة كؿ أعضاء المنظمة ،كفيما عدا ىذه

الحاالت ،تصدر الق اررات باألغمبية البسيطة مف الحاضريف إف لـ يكجد ىناؾ تكافؽ(.)2
( -)1انظر بشأف اتخاذ الق اررات في المنظمة العالمية لمتجارة :المادة  9مف اتفاؽ مراكش ،مرجع سابؽ.

( -)2محمد عبد الستار -كامؿ نصار ،دكر القانكف الدكلي العاـ في النظاـ االقتصادم العالمي ،مكتبة الكفاء القانكنية،
اإلسكندرية ،2011 ،ص.172
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إذف ،نبلحظ أف ال نزاعات التي تقكـ بيف الدكؿ األعضاء عند ممارستيا لحقيا في
العضكية داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة يمكف أف تثكر أك تنشأ أثناء التصكيت ،كنذكر عمى
سبيؿ المثاؿ:
 -1محاكالت المجمكعات االقتصادية مف أجؿ الحصكؿ عمى أصكات إضافية باعتبارىا
كحدات قائمة بذاتيا منفصمة عف األصكات التي تأخذىا الدكؿ األعضاء فييا ،كتتمثؿ أىـ ىذه
المجمكعات في المجمكعة األكركبية ،التكتؿ االقتصادم البلتينك أمريكي ( ،)SELAتجمع
كندا -الكاليات المتحدة األمريكية -المكسيؾ ( ،)ALENAكتجمع دكؿ جنكب شرؽ آسيا
(.)1( )SEANA

حيث حاكلت ىذه المجمكعات االقتصادية الحصكؿ عمى صكت خاص بيا عند
اتخاذ الق اررات ،إال أف المؤتمر الكزارم لممنظمة تدخؿ إلعادة تفسير المادة التاسعة فقرة 02
مف اتفاؽ مراكش التي تخكؿ لممجمكعات األكركبية الحؽ في التصكيت ،فقرر عدـ جكاز
تجاكز أصكات الدكؿ األعضاء في ىذه المجمكعات ،كىذا محافظة عمى مبدأ "لكؿ دكلة

صكت"(.)2

 -2محاكلة التحفظ أثناء التصكيت مف طرؼ أحد األعضاء في (ـ.ع.ت) ،باعتبار أف اتفاؽ
مراكش يمنع أم تحفظ مف قبؿ الدكؿ عمى االتفاقات التجارية التي اعتمدىا.
كيتـ الفصؿ في ىذا النكع مف النزاعات بتطبيؽ القكاعد كاإلجراءات المعتمدة بشأف

تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة(.)3

الفرع الثاني :النزاعات التجارية التي تنشأ في إطار االتفاقات التجارية الدولية
يختص جياز تسكية النزاعات ،بالنظر في النزاعات التي تنشأ بيف الدكؿ األعضاء في
المنظمة كالتي تخص االتفاقات التجارية الدكلية  ،سكاء االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ أك
في إطار االتفاقات التجارية الدكلية عديدة األطراؼ.

( -)1ىند بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .22

( -)2قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص .58
( -)3ىند بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .22
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أوال :النزاعات التجارية التي تنشأ في إطار االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ
يعتبر جياز تسكية النزاعات مف بيف األجيزة الرئيسية التي تشمؿ كاليتو كافة مجاالت

السمع كالخدمات كالممكية الفكرية بشكؿ متكامؿ( ،)1كتطبؽ عمى ىذه االتفاقات التجارية نكعيف
مف القكاعد كاإلجراءات عند تسكية النزاعات :أكليما ،مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات
التي تحكـ تسكية النزاعات ،كثانييما يتمثؿ في القكاعد كاإلجراءات اإلضافية الخاصة التي
تطبؽ عمى االتفاقات التي تتميز بنكع مف الخصكصية ،كلقد تمت اإلشارة إلييا في الممحؽ
الثاني مف مذكرة التفاىـ ،كتتمثؿ ىذه االتفاقات في :االتفاقات المتعددة األطراؼ الخاصة بتجارة
السمع ،االتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة الخدمات ،كاالتفاؽ الخاص بجكانب الممكية الفكرية التي
تمس التجارة.
 -1االتفاقات المتعددة األطراؼ الخاصة بتجارة السمع

حظيت التجارة في السمع باىتماـ كبير في إطار االتفاؽ العاـ حكؿ التعريفات الجمركية

كالتجارة ،الذم اعتمد أغمبية ىذه االتفاقات ،باعتبار أف اليدؼ األساسي مف إبراـ اتفاقات
الجات لسنة  ،1947ىك تحرير التجارة الدكلية في السمع الصناعية عف طريؽ تخفيؼ القيكد
الجمركية المفركضة عمييا(.)2

كتكصمت الدكؿ المشتركة في المفاكضات خبلؿ جكلة االكركغكام ،إلى إبراـ مجمكعة
()3

أخرل جديدة مف االتفاقات

التي تحتكم عمى مجمكعة مف األحكاـ التكميمية في مجاؿ تحرير

التجارة في السمع المصنعة ،كبعض السمع األخرل التي تيدؼ إلى تأميف كصكؿ ىذه السمع إلى
أسكاؽ الدكؿ األعضاء ،مف خبلؿ االلتزاـ بإلغاء أك تخفيؼ القيكد التجارية(.)4

( -)1نكرم منير ،مرجع سابؽ ،ص.103

( -)2إرزيؿ الكاىنة" ،اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة الخاصة بالسمع والخدمات والمنظومة القانونية الجزائرية" ،المجمة
النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،العدد  ،2009 ،02ص .192

( -)3تتمثؿ ىذه االتفاقات في االتفاؽ الخاص بالزراعة ،االتفاؽ الخاص بالتنظيـ الصحي لممنتجات الزراعية ،االتفاؽ الخاص
بالنسيج كالمبلبس ،االتفاؽ الخاص بالمقاييس التي تخضع ليا المنتجات ،االتفاؽ الخاص باإلجراءات الخاصة باالستثمار،
االتفاؽ الخاص بالمقاييس ضد إغراقية ،االتفاؽ الخاص بطرؽ التقييـ الجمركي ،االتفاؽ الخاص بالتفتيش قبؿ اإلرساؿ ،االتفاؽ

الخاص بالقكاعد األصمية لمتجارة ،االتفاؽ الخاص برخص االستيراد ،االتفاؽ الخاص بالتدعيـ كمقاييس التعكيض ،االتفاؽ
الخاص بالحماية ،انظر :محمد عبيد محمكد ،منظمة التجارة العالمية كدكرىا في تنمية اقتصاديات البمداف اإلسبلمية ،دار
الكتب القانكنية ،مصر ،2007 ،ص  313كما بعدىا.

( -)4لمزيد مف التفصيؿ انظر :عبد الكاحد محمد الفار ،اإلطار القانكني لتنظيـ التجارة الدكلية في ظؿ عالـ منقسـ ،دار
النيضة العربية ،القاىرة ،2008 ،ص .258
75

الفصل األول

األحكام العامة لنظام تسوية النزاعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة

كعندما تحاكؿ إحدل الدكؿ األعضاء انتياؾ أحكاـ ىذه االتفاقات ،تثكر نزاعات
بينيا ،سكاء في حالة عدـ الكفاء بااللتزامات الجمركية ،ككذا عدـ الكفاء بااللتزامات في مجاؿ

الحكاجز البلتعريفية ،أك اتخاذ الدكؿ لتدابير الحماية(.)1

أ -النزاعات التي تنشأ بسبب عدـ الوفاء بااللتزامات الجمركية
استطاعت جكلة االكركغكام ،أف تحقؽ تقدما ممحكظا في مجاؿ الحكاجز الجمركية

الخاصة بتجارة السمع ،بالتزاـ الدكؿ األعضاء بتحديد التعريفة الجمركية كتخفيضيا(.)2

كتتـ عممية تخفيض التعريفات الجمركية ،كفقا لبركتكككؿ مراكش مف خبلؿ آلية قانكنية
تسمى «تثبيت الحد األفقي لمتعريفة الجمركية» ،كانطبلقا مف ىذه اآللية ،تقكـ الدكؿ بتحديد
كاجباتيا في مجاؿ التعريفات الجمركية ضمف قائمة ممحقة ببركتكككؿ مراكش ،تتضمف قائمة
السمع المعنية بالنفاذ إلى األسكاؽ كفقا لمحقكؽ الجمركية ،كعمى ىذا األساس تمتزـ الدكؿ بعدـ

رفع ىذه التعريفات(.)3

إف عدـ احتراـ الدكؿ األعضاء اللتزاماتيا في مجاؿ التعريفات الجمركية ،يؤدم بطبيعة
الحاؿ إلى نشكب نزاعات بينيا ،ألنيا تضطر إلى تغيير قكانينيا الداخمية الخاصة بيذا المجاؿ
حتى تتماشى مع التثبيت الذم حددتو ليذه التعريفات في اتفاؽ " ،"1994 GATTكىذا اإلجراء

يحتاج إلى كقت ،خاصة بالنسبة لمدكؿ التي تمر بمرحمة انتقالية في نظاميا االقتصادم(.)4
ب -النزاعات التي تنشأ عف الحواجز الالتعريفية لمتجارة

إف تخفيض التعاريؼ الجمركية ،ال يحقؽ آثاره إذ قكبؿ بفرض قيكد أك حكاجز غير

جمركية عمى المنتجات ،كىذا يعرقؿ اليدؼ األساسي لبلتفاؽ ،المتمثؿ في فتح الحدكد كاألسكاؽ
أماـ السمع كالمنتجات ،كيعرقؿ حسف سير التجارة العالمية ،كفي حالة ما إذا قامت إحدل الدكؿ
بالزيادة في القيكد غير الجمركية ،تثكر نزاعات فيما بينيا ،باعتبار أف ىذا التصرؼ يعد غير

شرعي كيمثؿ تعسفا في استعماؿ الحؽ(.)5
(-)1عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص .256

( -)2بمغ متكسط التعريفة الجمركية سنة  1947حكالي  %47لكف انخفضت حتى كصمت  %4,9كيمكف أف تصؿ إلى نسبة
الصفر ،كىذا مف أسباب نمك التجارة كارتفاع الدخؿ العالمي ،لمزيد مف التفصيؿ انظر :خميؿ السحمراني ،منظمة التجارة
العالمية كالدكؿ النامية ،دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،2003 ،ص .66

( -)3ىند بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .24

( -)4قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص .59
(-)5خميؿ السحمراني ،مرجع سابؽ ،ص .67
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ج -النزاعات التي تنشأ عف تدابير الحماية التي تتخذىا الدوؿ
إف األصؿ في المعامبلت التجارية بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة ،أف
تطبؽ القكاعد المنصكص عمييا في االتفاقات التجارية المعتمدة مف قبؿ المنظمة بشكؿ عادؿ
()1

كمتساك بينيـ ،ككفقا لمبدأ الدكلة األكلى بالرعاية

الذم تبنتو المنظمة العالمية

لمتجارة ،باعتبارىا نظاـ تجارم عالمي.
لكف عمى ىذا األصؿ ،ترد بعض االستثناءات ،تتمثؿ في التدابير الحمائية التي تتخذىا
()2

الدكؿ ،مثؿ :تدابير مكافحة أك حظر سياسة اإلغراؽ

غير المشركع بالسمع األجنبية ،كبعض

المقاييس المستعجمة التي تحد بصفة مؤقتة مف استيراد بعض السمع مف أجؿ حماية اإلنتاج
الكطني إذا زادت كارداتيا مف منتج معيف بصكرة غير متكقعة ،كباتت تشكؿ ضر ار جسيما عمى

المنتج المحمي(.)3

تجدر اإلشارة في ىذا المجاؿ ،إلى استبعاد بعض السمع مف جكلة االكركغكام كلـ
تتطرؽ ليا ،كالمتمثمة في النفط كالبيككيماكيات إذ تعتبراف مف أىـ السمع المنتجة في العديد مف
الدكؿ النامية بصفة عامة كالدكؿ العربية بصفة خاصة ،رغـ انضماـ عدد كبير نسبيا منيا إلى
(ـ.ع.ت)  ،ككذلؾ التجارة في السمعي البصرم باعتبار أف الثقافة ليست سمعة تجارية بؿ ليا
خاصية متميزة(.)4

( -)1يتمثؿ ىذا المبدأ في استفادة أطراؼ المعاممة التجارية مف المساكاة القانكنية كمنع التمييز في المعاممة بينيا ككذا بالميزة
األفضؿ التي يتـ إقرارىا بيف الدكلتيف ،حيث تتمثؿ الغاية مف ىذا الشرط في إلغاء التمييز بيف الدكؿ ،...لمزيد مف التفصيؿ
حكؿ شرط الدكلة األكلى بالرعاية راجع كؿ مف :براىيمي جماؿ ،شرط الدكلة األكلى بالرعاية في العبلقات التجارية الدكلية،
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ،2011 ،ص .101

( -)2يقصد باإلغراؽ الحالة التي يككف فييا سعر السمعة التي صدرتيا إحدل الدكؿ أقؿ مف السعر الطبيعي في أسكاقيا المحمية
أم قياـ دكلة ببيع سمعة معينة في سكؽ االستيراد كفقا لسعر يقؿ عف السعر العادم الذم تباع بو السمعة في مكطنيا األصمي

(بمد اإلنتاج) ،كنص االتفاؽ عمى ضركرة اإلجراءات المضادة لئلغراؽ بعد مركر خمس سنكات عمى اتخاذىا ،لمزيد مف
التفصيؿ انظر كؿ مف :عبد الباسط كفا ،النظـ الجمركية( ،دراسة في فكر التعريفة الجمركية كمستقبميا في ظؿ الجات) ،دار
النيضة العربية ،مصر ،2000 ،ص  ،310كمصطفى سبلمة ،منظمة التجارة العالمية ،النظاـ الدكلي لمتجارة ،مرجع سابؽ،

ص  ،124كما بعدىا.

( -)3محمد دياب ،التجارة الدكلية في عصر العكلمة ،دار المنيؿ المبناني ،بيركت ،2010 ،ص .367

( -)4بعد معارضة الدكؿ األكركبية كفي مقدمتيا فرنسا إدراج ىذه "السمع" في اتفاقات  ،GATTانظر :جابر فيمي عمراف،
منظمة التجارة العالمية (نظاميا القانكني كدكرىا في تطبيؽ اتفاقات التجارة الدكلية) ،مرجع سابؽ ،ص  ،156مشار إليو أيضا
لدل :عبد اهلل عبد اهلل عبد الكريـ ،مرجع سابؽ ،ص .177
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 -2النزاعات التي تنشأ في إطار االتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة الخدمات
لقد فرضت التطكرات في السكؽ الدكلية عمى الدكؿ إعطاء االىتماـ لتنظيـ التجارة
الدكلية في الخدمات ،باعتبارىا القكة المحركة الجديدة لمنمك االقتصادم كالتجارة العالمية ،حيث
أصبحت القدرة عمى تقديـ الخدمات ال تقؿ أىمية عف تقديـ السمع في السكؽ الدكلية ،كتحرير
التجارة الدكلية في ىذا المجاؿ في إطار اتفاؽ دكلي متعدد األطراؼ ،سيساىـ في تكسيع كتدفؽ
التجارة الدكلية( ،)1نظ ار لمدكر الميـ الذم تمعبو تجارة الخدمات في عدة مياديف كالنقؿ ،ميداف

االتصاؿ ،البنكؾ ...،كغيرىا.
كيقصد بالخدمات ،األنشطة االقتصادية غير تمؾ التي تككف في صكرة سمعة مادية،

كتقدـ ىذه األنشطة في صكرة خدمة أك نشاط مفيد لمف يطمبو كالخدمات المالية مثبل(.)2

لـ تكف الخدمات خاضعة التفاؽ الجات  1947نظ ار لمحدكدية حجميا في الكقت الذم

أبرـ فيو( ،)3كلـ ي شر إلييا إال في المادة الخامسة الخاصة بتجارة األفبلـ السينماغرافية ،ككذا تـ
النص عمييا في ثبلث اتفاقات مف جكلة طككيك لسنة  ،1979كىذه االتفاقات تخص الحكاجز
البلتعريفية عمى بعض أنكاع الخدمات ،كعرؼ آنذاؾ مصطمح "المبادالت الشفافة" الذم كاف

يقصد بو تجارة الخدمات(.)4

تـ اعتماد االتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة الخدمات ( ،(GATSالذم يتككف مف  29مادة،

ك 6مبلحؽ( ،)5تحت ضغط الدكؿ األكركبية الصناعية بصفة عامة ،كالكاليات المتحدة
األمريكية بصفة خاصة( ،كتسكية تكفيقية) بيف اعتبارات التجارة الدكلية في السمع مف جية
( -)1حسيف الفحؿ" ،الجاتس وآفاؽ التجارة العربية في الخدمات" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد

 ،23العدد الثاني ،2007 ،ص  ،120نشر عمى مكقع االنترنت:
http//www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economis/2007/23-25-%20alfahel.pdf5alfahel
( -)2عمي إبراىيـ ،منظمة التجارة العالمية( ،جكلة االككرغكام كتقنيف نيب العالـ الثالث) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،1997ص .193

( -)3المرجع نفسو ،ص .196

( -)4ىند بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .36

(-)5

يعد االتفاؽ العاـ لمتجارة في الخدمات الذم ييدؼ إلى إزالة القيكد التجارية في كؿ أنكاع الخدمات ،االتفاؽ األكؿ الذم

كضع قكاعد متعددة األطراؼ تتعمؽ بالتجارة في الخدمات ،كقد دخؿ حيز التنفيذ في  01جانفي  ،1995باعتباره أحد االتفاقات
الرئيسية لممنظمة العالمية لمتجارة ،لمزيد مف التفصيؿ انظر :سماتي حكيمة ،أثر المنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصاديات
الدكؿ ،مذكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ( ،فرع فرع القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية) ،كمية الحقكؽ،
بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،2010-2009 ،ص .200
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كتحرير التجارة العالمية في الخدمات مف جية أخرل ،كتتضمف مجمكعتيف مف االلتزامات:
القكاعد كالمبادئ العامة التي ترتب التزامات عمى عاتؽ الدكؿ ،كبعض االلتزامات المحددة

لبعض قطاعات الخدمات التي تختمؼ مف دكلة ألخرل(.)1

كىنا ،نذكر بعض المبادئ األساسية التي تضمنيا ىذا االتفاؽ :شرط الدكلة األكلى
بالرعاية ،مبدأ المعاممة الكطنية ،مبدأ الشفافية ،مبدأ التجارة التدريجي ،ككذا المبلحؽ التي

ت ارعى خصكصية بعض القطاعات( ،)2كالتي تتعمؽ بأنكاع معينة مف الخدمات كالخدمات
المالية ،النقؿ البحرم ،النقؿ الجكم ،خدمات االتصاالت القاعدية ،خدمات القطاع السمعي
البصرم ،كقد صنفت ىذه الخدمات إلى أربعة أنكاع رئيسية كىي:
 .1الخدمات المتنقمة عبر الحدكد :التي ال تتطمب االنتقاؿ الطبيعي لممنتج أك المستيمؾ
كيديرىا ممكلي الخدمات األجانب الذيف يعرضكف خدمات عمى أرض دكلة معينة مثؿ
خدمات النقؿ ،تحكيؿ األمكاؿ عف طريؽ البنكؾ.
 .2الخدمات التي تباع أك تقدـ في إقميـ إحدل الدكؿ األعضاء مثؿ فركع الشركات متعددة
الجنسيات (الكجكد التجارم في الدكلة التي ستقكـ فييا الخدمة).
 .3الخدمات التي تحتاج إلى انتقاؿ المستيمؾ مثؿ خدمات السياحة.
 .4الخدمات التي تحتاج إلى انتقاؿ مؤقت لؤلشخاص الطبيعييف مثؿ انتقاؿ المحاميف
كالمدرسيف كالميندسيف.)3(...

كلما كاف مف الصعب حصر مجاؿ تجارة الخدمات ،فإنو كثي ار ما تثكر نزاعات بيف
الدكؿ بشأنيا ،مثؿ النزاع الذم نشأ بيف الكاليات المتحدة األمريكية كبمجيكا بشأف المقاييس التي
اتخذتيا ىذه األخيرة في مجاؿ خدمات الياتؼ(.)4

كنظ ار ،لمخصكصية التي تتميز بيا تجارة الخدمات ،فقد أضحى مف الضركرم تطبيؽ
قكاعد كاجراءات خاصة كاضافية إلى جانب القكاعد المنصكص عمييا في مذكرة التفاىـ بشأف
( -)1لمزيد مف التفصيؿ انظر :زينب حسيف عكض اهلل ،االقتصاد الدكلي (نظرة عامة عمى بعض القضايا) ،دار الجامعة
الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،1999 ،ص .340

( -)2انظر :كاضحي عثماف ،الجزائر كالمنظمة العالمية لمتجارة ،رسالة مف أجؿ الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في القانكف
الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر بف يكسؼ بف خدة ،2009-2008 ،ص .74

(-)3زينب حسيف عكض اهلل ،العبلقات االقتصادية الدكلية ،الفتح لمطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .314
( -)4ىند بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص .37
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القكاعد التي تحكـ تسكية النزاعات ،حيث أكدت المادة  22مف االتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة
الخدمات عمى أسمكب المشاكرات ،كما أحالت المادة  23المعنكنة بتسكية النزاعات كتنفيذ
()1

االلتزامات إلى أحكاـ مذكرة التفاىـ

إلى جانب جياز تسكية النزاعات ،يكجد ىناؾ جياز آخر ،كىك مجمس التجارة في
الخدمات ،كيقكـ ىذا المجمس بالتدخؿ مف أجؿ تسييؿ تطبيؽ االتفاؽ الخاص بتجارة الخدمات،
ابتداء مف تقديـ االستشارات كالتفسيرات إلى غاية محاكلة حؿ النزاعات بالتعاكف مع جياز

تسكية النزاعات(.)2

كما ينص الممحؽ الخاص بمجاؿ خدمات النقؿ الجكم في المادة الثانية منو ،عمى
إجراءات كقكاعد خاصة بتسكية النزاعات التي ال تطبؽ في المجاالت المتعمقة بحقكؽ حركات
النقؿ (الركاب كالبضائع) كالخدمات المتعمقة بحقكؽ المركر ،ما عدا خدمات إصبلح كصيانة
الطائرات ،كبيع كتجارة خدمات النقؿ الجكم ،خدمات نظاـ الحجز اآللي عبر الحاسكب(.)3

كذلؾ تـ كضع قكاعد كاجراءات لتسكية النزاعات بالكيفية التي تتناسب مع طبيعة
الخدمات ،فمثبل في مجاؿ الخدمات المالية اشترطت المادة  04مف الممحؽ الخاص بالخدمات
المالية عمى إجراءات خاصة كىي أف يككف ىناؾ فريؽ عمؿ متخصص في تسكية النزاعات،
مف ذكم الكفاءات في الميداف المالي ،كيتـ اختيار ىذا الفريؽ عمكما بالنظر إلى سيرتيـ

المينية ككفاءتيـ العالية ككذا تخصصيـ في مجاؿ الخدمات كتسكية النزاعات(.)4

عمما أنو ال يمكف المجكء إلى نظاـ تسكية النزاعات المنصكص عميو في االتفاؽ إال بعد
استنفاذ كؿ طرؽ الحؿ المنصكص عمييا في االتفاقات كالعقكد الثنائية أك المتعددة األطراؼ
التي تبرميا الدكؿ فيما بينيا(.)5

كما تضمف ىذا االتفاؽ أحكاما خاصة بالمعاممة التفضيمية لمبمداف النامية ،منيا التي
تيدؼ إلى تجنيب ىذه الدكؿ جزءا مف اآلثار السمبية لبلتفاؽ كمنيا التي تيدؼ إلى تخفيض

مزايا كأثار ايجابية القتصادىا(.)1

( - )1راجع المادتيف  22ك 23مف االتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة الخدمات ،نشرت عمى مكقع االنترنت:
www.wto.org/french.docs_f/legal_f/26-gats.pdf
( -)2لمزيد مف التفصيؿ انظر :عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ .ص .318
( -)3المادة  02مف ممحؽ خدمات النقؿ الجكم ،لبلتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة الخدمات ،مرجع سابؽ.
( -)4المادة  04مف ممحؽ الخدمات المالية ،لبلتفاؽ نفسو.

( -)5قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص. 60
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 -3النزاعات التي تنشأ في إطار اتفاؽ الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية
يقصد بالممكية الفكرية ،كؿ الجكانب التي تتعمؽ بالنتاج الذىني كالفكرم ،كاألعماؿ

األدبية كالفنية ،كاالبتكارات كاالختراعات التكنكلكجية ذات الطابع التجارم(.)2

نظر لؤلىمية التي يحتميا البحث العممي كالتطكر التكنكلكجي في عدة مجاالت ،منيا
ا
تمؾ التي تمس التجارة ،أصبحت حقكؽ الممكية الفكرية تتمتع بقدر كبير مف األىمية في التجارة
العالمية.
خاصة كأف المعمكمات تمثؿ جزءا ىاما في ىذه التجارة ،باإلضافة إلى التكنكلكجيا
كتأثيرىا ككذا اإلبداع كالبحث عمى القيمة النيائية لمسمعة ،لذا أضحى مف الضركرم تنظيـ ىذه
الحقكؽ كحمايتيا مف أجؿ منع سرقتيا كانتياكيا بشكؿ يمنع التعدم عمييا ،كالذم يختمؼ مف

دكلة ألخرل باختبلؼ منظكماتيا التشريعية(.)3

ليذا ،كب الرغـ مف كجكد اتفاقيات دكلية لحماية حقكؽ الممكية الفكرية ،أصرت الدكؿ
المتقدمة في المنظمة العالمية لمتجارة ،إدراج مكضكع الممكية الفكرية ضمف مكضكعات تحرير
التجارة الدكلية في جكلة االكركغكام ،مف أجؿ ضماف تأميف القياـ بعممية نقؿ ىذه الحقكؽ في
ظؿ نظاـ قانكني يكفؿ الحماية العادلة ،مف خبلؿ اتفاؽ الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ
الممكية الفكرية

()4

الذم كرد في الممحؽ /1ج مف اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة ،المعركؼ

اصطبلحا بػ"تريبس".)5( TRIPS

( -)1لمزيد مف التفصيؿ انظر :عمى إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .207

( -)2انظر :حشماكم محمد ،االتجاىات الجديدة لمتجارة الدكلية في ظؿ العكلمة االقتصادية ،أطركحة لنيؿ دكتكراه دكلة في
العمكـ االقتصادية ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2006 ،ص  ،160وخالد سعد زغمكؿ حممي،

مرجع سابؽ ،ص .209

( -)3محمد دياب ،مرجع سابؽ ،ص.370

( -)4ىذا االتجاه كاف عكس اتجاه البمداف النامية ،التي كانت ترل أف مفاكضات الجات ال ينبغي أف تشمؿ مناقشة حقكؽ
الممكية الفكرية ،لكف بعد المداكالت كالمشاكرات تكصمت كؿ مف االتجاىيف إلى صيغة تكفيقية لممصالح المتعارضة حيث يتـ

تناكؿ حقكؽ الممكية الفكرية في الشؽ التجارم فقط ،انظر :محمد إبراىيـ الصايغ ،دكر المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بحماية

الممكية ا لفكرية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر-2011 ،1
 ،2012ص .75

( -)5يحتكم ىذا االتفاؽ الذم يعد مف المجاالت المستحدثة التي أضافتيا (ـ.ع.ت) عمى ديباجيو ك  73مادة مقسمة إلى 7
فصكؿ ،تيدؼ إلى حماية التكنكلكجيات كبراءات االختراع كالعبلمات التجارية كحقكؽ المؤلؼ مف التقميد كالسرقة كالتزكير،
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قمنا ،أصرت الدكؿ المتقدمة ،ألف تككيف سكؽ لحقكؽ الممكية الفكرية عمى المستكل
ا لعالمي ،سيؤدم إلى زيادة التدفقات مف عكائد ىذه الحقكؽ إلى الدكؿ الصناعية أكثر منيا إلى
الدكؿ النامية ،بما فييا الدكؿ العربية(.)1

كأخضع ىذا االتفاؽ ،حقكؽ الممكية الفكرية إلى قكاعد دكلية مشتركة بعد أف كانت

تخضع لصبلحيات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ( ،)2()OMPIالتابعة لؤلمـ المتحدة ،كتعمؿ
في إطار مجمكعة مف االتفاقيات الدكلية متعمقة بالممكية الفكرية (اتفاقية باريس حكؿ شيادة
( ،)Brevetsاتفاقية برف (سكيسرا) ،لكف ىذه االتفاقيات ال تحتكم عمى الكسائؿ الفعالة التي

تؤدم إلى احتراـ الممكية الفكرية كتسكية النزاعات التي تثكر بيف الدكؿ في مجاليا(.)3

كيتميز ىذا االتفاؽ كما أشرنا سابقا ،بأنو ينظـ فقط ما يتعمؽ بالتجارة الدكلية في الممكية
الفكرية ،حيث يكضح اإلجراءات البلزمة لحماية كامتبلؾ الحقكؽ الفكرية كاالختراعات
كالمحافظة عمييا ،ككيفية تسكية النزاعات الناشئة عنيا ،كذلؾ يضع قكاعد مكافحة الغش
كمكافحة عمميات سرقة التكنكلكجيا كتحديد المقاييس كالمكاصفات الدقيقة لحماية ىذه
الحقكؽ ،كفرض العقكبات عمى مف ينتزعيا ،كمكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص

التعاقدية(.)4

كىذا بيدؼ تحرير التجارة العالمية ،مع األخذ بعيف االعتبار ضركرة تشجيع الحماية
الفعالة كالمبلئمة لحقكؽ الممكية الفكرية كضماف أف ال تصبح اإلجراءات المتخذة إلنفاذ ىذه

الحقكؽ حكاجز أماـ التجارة المشركعة( ،)5كفي سبيؿ ىذا لجأ اتفاؽ تريبس إلى العمؿ عمى
تجنب النزاعات كتسكيتيا في حاؿ نشكبيا.

كالعمؿ عمى تكحيد إجراءات الحماية الكطنية مع إجراءات القكاعد الدكلية كالنص عمييا في ىذا االتفاؽ ،راجع اتفاؽ الجكانب
المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ،نشر عمى مكقع االنترنتwww.gccpo.org/conve/trips/-.pdf :

( -)1خالد سعد زغمكؿ حممي ،مرجع السابؽ ،ص .210

( -)2مشار لو لدل :محمد إبراىيـ الصايغ ،مرجع سابؽ ،ص.05

()3

 -انظر كؿ مف :ىند بف عمار ،مرجع سابؽ ،ص ،38وسماتي حكيمة ،مرجع سابؽ ،ص .243

( -)4رانيا محمكد عبد العزيز عمارة ،مرجع سابؽ ،ص .46

( -)5زينب حسيف عكض اهلل ،العبلقات االقتصادية الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .349
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أ -الوقاية مف النزاعات
كضع اتفاؽ تريبس ،مف خبلؿ المادة  ،63أحكاما عامة ألزـ بيا الدكؿ األعضاء
بخصكص حقكؽ المؤلفيف كالحقكؽ المجاكرة بشأف الكقاية مف النزاعات ،كلجأ في ذلؾ إلى:
أ -1-نشر القوانيف

ألزـ االتفاؽ الدكؿ األعضاء بنشر التشريعات كالمكائح التنظيمية كاألحكاـ القضائية

كالقرارات اإلدارية العامة النيائية كالسارية المفعكؿ كاالتفاقيات الدكلية النافذة ،كالغرض مف ىذا
االلتزاـ ،ىك أف تككف ىذه الحقكؽ معمكمة لمكافة ،ألف ىذا يعتبر مف أىـ العكامؿ المساعدة
عمى احتراـ ىذه الحقكؽ كااللتزاـ بيا ،كما يساعد في التقميؿ مف احتماالت التنازع بشأنيا(.)1
أ -2-االلتزاـ بإبالغ القوانيف لمدوؿ األعضاء
فرض االتفاؽ مف خبلؿ نفس المادة " "63عمى األعضاء كذلؾ ،االستعداد لتقديـ
المعمكمات بشأف القكانيف كالمكائح كاألحكاـ القضائية كالق اررات اإلدارية إلى الدكؿ األعضاء
األخرل ،كالتي تقدـ بدكرىا طمبا مكتكبا إذا كانت ىذه المعمكمات ليست سرية ،كال يؤدم
اإلفصاح عنيا إلى عرقمة نفاذ القكانيف أك اإلضرار بالمصالح المشركعة ،كما يكجب ىذا
االلتزاـ الذم يفرضو االتفاؽ عمى الدكؿ األعضاء فييا ،التعاكف القانكني كالقضائي فيما بينيا

لضماف أفضؿ حماية لحقكؽ الممكية الفكرية(.)2
أ -3-االلتزاـ باإلخطار

مف خبلؿ الفقرة الثانية مف المادة  63دائما ،أكجب اتفاؽ تريبس عمى الدكؿ األعضاء
إخطار مجمس الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية بالقكانيف كالمكائح التنظيمية
كالق ار ارت اإلدارية الصادرة في إقميميا ،كالغاية مف ذلؾ ىك مراقبة تنفيذ الدكؿ اللتزاماتيا التي
تنشأ بمكجب ىذا االتفاؽ ،كاإلشراؼ عمى المعامبلت التي تتـ في إطاره (.)3

( -)1إبراىيـ أ حمد إبراىيـ ،منع كتسكية المنازعات كفقا التفاقية منظمة التجارة العالمية المتعمقة بالممكية الفكرية ،ص  ،01مقاؿ
منشكر عمى مكقع االنترنتwww.arablawinfo.com :

( -)2عبابسة حمزة ،كسائؿ نقؿ التكنكلكجيا كتسكية نزاعاتيا في ضكء القانكف الدكلي ،مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف
العاـ ،كمية العمكـ القانكنية كاإلدارية ،جامعة حسيبة بف بكعمي ،الشمؼ ،2008 -2007 ،ص .123

( -)3خالد شكيرب ،الممكية الفكرية في ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة (اتفاقية تريبس) ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف
(فرع الممكية الفكرية) ،كمية الحقكؽ ،بف عكنكف ،الجزائر ،2003-2002 ،ص.108
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ب -تسوية النزاعات
تمتزـ الدكؿ األعضاء في حالة نشكب نزاع ،باحتراـ القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ

تسكية النزاعات ،كيطبؽ نص مذكرة التفاىـ ،دكف اإلخبلؿ باتفاؽ تريبس(.)1

كما أكد نفس االتفاؽ عمى دعـ حقكؽ الممكية الفكرية بصفة ال تعرقؿ التجارة الدكلية
كال تعطؿ الشرعية في الدكؿ األعضاء بمكجب المادة  41منو ،عمى أف تتضمف قكانينيا
إجراءات النفاذ الكاردة فييا ،بيدؼ اتخاذ التدابير الفعالة ضد االعتداء عمى الحقكؽ المحمية،
خصكصا الجزاءات السريعة كالرادعة بيدؼ ضماف إزالة الحكاجز أماـ التجارة المشركعة
بمكجب المادة 61منو(.)2

حسب ىذه المادة أيضا ،يجب أف تككف ىذه اإلجراءات عادلة كمعتدلة التكمفة ،كال
تشتمؿ عمى حدكد زمنية غير معقكلة ،ككذلؾ يجب أف تككف الق اررات المتخذة معممة ،كتضمف
لؤلطراؼ اإلطبلع عمى الدفكع كاألدلة كمكاجيتيا ،مع العمـ أف ىذا ال يعني ،أبدا ،إجبار الدكؿ
عمى إقامة نظاـ قضائي بخبلؼ نظاميا القضائي السارم ،لكنيا ألزمت عمى أف يككف ىناؾ
حؽ لؤلطراؼ في المجكء إلى القضاء بشأف أم قرار إدارم نيائي.
دائما في سياؽ عدـ عرقمة التجارة الدكلية ،أضافت المادة  42مف ىذا االتفاؽ ،ضماف
حؽ المدعى عمييـ في تمقي إخطار يتضمف تفاصيؿ االدعاء ،مع إمكاف تمثيميـ بكاسطة
محاميف مستقميف ،كضماف الحؽ في إثبات الطمبات كتقديـ كافة األدلة التي تتصؿ بدعكاه أك
المطالبة بعدـ تعطيؿ اإلجراءات ،كفي حاؿ التعدم عمى حقكؽ أحد األطراؼ ،يمنح االتفاؽ مف
خبلؿ المكاد " 45إلى  "49تعكيضا مناسبا لمطرؼ المعتدل عميو ،عما لحؽ بو مف ضرر،

كعف التعسؼ كاإلساءة في استخداـ إجراءات اإلنفاذ(. )3

كدائما في إطار الكقاية كتسكية النزاعات التي تثكر بسبب انتياؾ حقكؽ الممكية الفكرية،
أحالت المادة  64مف اتفاؽ تريبس إلى إجراءات مذكرة التفاىـ التي تطبؽ عمى ىذا االتفاؽ في
( -)1قادرم طارؽ" ،اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية وأىـ التعديالت المدرجة في التشريع
الجزائري بشأنيا" ،مجمة المحاماة تصدر منظمة المحاميف ،تيزم كزك ،عدد  ،05مارس  ،2007ص .25

( -)2انظر المادة  61مف اتفاؽ تريبس التي تنص عمى "أف تمتزـ البمداف األعضاء بفرض تطبيؽ اإلجراءات كالعقكبات الجنائية
عمى األقؿ في حاالت التقميد المتعمدة لمعبلمات التجارية المسجمة ،"...اتفاؽ الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية
الفكرية ،مرجع سابؽ.

( -)3انظر المكاد مف  24إلى  49مف االتفاؽ نفسو.
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حاؿ طمب استشارة أك عرض نزاع بيدؼ التسكية إال إذا نص صراحة عمى غير ذلؾ ،كما
نصت المادة  23مف الجات  1994عمى عدـ تطبيؽ الفقرتيف (1ب ك 1ج) منيا ،إال بعد

مركر مدة  5سنكات ابتداءا مف دخكؿ االتفاؽ حيز التنفيذ(.)1

كخبلؿ ىذه المدة ،يقكـ المجمس الخاص بالممكية الفكرية في إطار المنظمة بفحص كؿ
التظممات التي تدخؿ في إطار ىاتيف الفقرتيف بالتعاكف مع جياز تسكية النزاعات ،كيقدـ
تكصياتو لمجمس الكزراء العتمادىا.
يكمف اليدؼ مف كضع قكاعد تسكية الن ازعات التي نص عمييا اتفاؽ تريبس في
مكاجية سمبيات النظاـ القديـ الذم كاف يكجب عرض األمر أك النزاع عمى محكمة العدؿ

الدكلية الذم يختص بالتعقيدات الشديدة(.)2

مف بيف أمثمة النزاعات الثائرة بشأف حقكؽ الممكية الفكرية ،نذكر شككل الك.ـ.أ ضد
تركيا بشأف فرض ضرائب تركية عمى العكائد مف عرض األفبلـ األجنبية الذم يعد مخالفا لنص
المادة  03مف اتفاؽ إنشاء (ـ.ع.ت) ،كتـ تشكيؿ الفريؽ الخاص في فيفرم  1997كتـ تسكية

النزاع في شير جكيمية مف نفس السنة(.)3

كفي ىذا الصدد ،نشير إلى أف الجزائر صادقت عمى اتفاقية برف لحماية المصنفات
األدبية كالفنية في نفس الكقت الذم أكدعت فيو مذكرتيا لدل المنظمة العالمية لمتجارة ،كىذا في
سنة .)4(1996

ثانيا :النزاعات الناشئة في إطار االتفاقات التجارية الدولية عديدة األطراؼ
يقصد باالتفاقات التجارية الدكلية عديدة األطراؼ تمؾ االتفاقات التي تخضع لتنظيـ التعريفات

الجمركية بيف الدكؿ التي تمتزـ بيا في حاؿ ما إذا صادقت عمييا( ،)5كقد تـ إنشاء ىذه

االتفاقات عاـ  ،1995كىي في األصؿ أربع اتفاقات في المنظمة العالمية لمتجارة ،كىي(:)6
( -)1قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص  62ك.63
( -)2ىند بف عمار ،المرجع السابؽ ،ص .39
(-)3خانذ شىٌرب ،يرجع ضاتق ،ص .110

( -)4قادرم طارؽ" ،اتفاقية الجوانب المتصمة بحقوؽ الممكية الفكرية ،..مرجع سابؽ ،ص .32

( -)5ىجير عدناف زكي أميف ،االقتصاد الدكلي( ،النظرية كالتطبيقات) ،دار إثراء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2010 ،ص.173

( -)6لئلشارة فإف ىذه االتفاقات ال تطبؽ عمى جميع أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة ،فيي تطبؽ فقط عمى الدكؿ التي قبمتيا
ككقعت عمييا ،كىي فقط تمتزـ بيا ،انظر :بياجيراث الؿ داس ،منظمة التجارة العالمية( ،دليؿ لئلطار العاـ لمتجارة الدكلية)،
تعريب رضا عبد السبلـ ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،2006 ،ص .359
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 اتفاؽ التجارة في الطائرات المدنية-1
 مكاد تنص عمى إلغاء كافة الرسكـ09 يتضمف اتفاؽ التجارة في الطائرات المدنية
 سكاء كانت خاصة لمرككب أك،الجمركية عمى الطائرات المدنية كأجزائيا التابعة لمدكؿ األعضاء
 كتـ التكقيع عميو، دكلة21  كانضمت إليو،1980  جانفي10  كقد دخؿ حيز التنفيذ في،ال

 كقد أشار ىذا االتفاؽ إلى تسكية النزاعات التي تثكر بيف األطراؼ المكقعة،)1(1997 سنة
، المراجعة، في الفقرتيف السابعة كالثامنة مف المادة الثامنة منيا المعنكنة بالمراقبة،عميو
.)2(المشاكرات كتسكية النزاعات

 االتفاؽ الخاص بالصفقات العمومية-2

 كييدؼ إلى تأميف منافسة، مادة24 يحتكم االتفاؽ الخاص بالصفقات العمكمية عمى

 كقكاعد تتعمؽ بدعكة،دكلية أكبر لممناقصات الخاصة التي تتـ بعقكد المشتريات الحككمية
 مع إلزاـ الدكؿ األعضاء بجعؿ القكانيف كالقكاعد،الشركات لممشاركة في ىذه المناقصات
 أم باألحرل فتح الصفقات العمكمية،كاإلجراءات المتعمقة بالمشتريات كاضحة كتتـ بالعبلنية
.أماـ المنافسة الدكلية كجعميا أكثر شفافية
.48  ص، مرجع سابؽ، رانيا محمكد عبد العزيز عمارة-)1(
)2(
- voir l’article 8/7 et 8 qui stipule : « Tout signataire qui estimerait que ses intérêts
commerciaux dans la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la
transformation d'aéronefs civils ont été, ou risquent d'être, lésés par une mesure prise par un
autre signataire, pourra demander au comité d'examiner la question. A réception d'une telle
demande, le comité se réunira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que
possible en vue d'arriver à une solution des problèmes dans les moindres délais possibles et, en
particulier, avant qu'une solution définitive ait été apportée ailleurs à ces problèmes. A cet égard,
le comité pourra rendre les décisions ou faire les recommandations qui seront appropriées.
L'examen ne préjudiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'Accord général ou
d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT, dans la mesure où ils
s'appliquent a commerce des aéronefs civils. En vue d'aider à l'examen des problèmes qui se
poseraient, dans le cadre de l'Accord général et des instruments susvisés, le comité pourra fournir
l'assistance technique appropriée.
- Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout différend portant sur un point
relevant du présent accord mais non d'autres instruments négociés multilatéralement sous les
auspices du GATT, les signataires et le
comité appliqueront, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII de l'Accord
général et celles du Mémorandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le
règlement des différends et la surveillance, afin de rechercher un règlement de ce différend. Ces
procédures s'appliqueront également en vue du règlement de tout différend portant sur un point
relevant du présent accord et d'un autre instrument négocié multilatéralement sous les auspices
du GATT, si les parties à ce différend en conviennent ainsi", Accord Relatif Au Commerce Des
Aéronefs Civils, publié sur site internet : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm
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كقد تـ التكقيع عميو مف طرؼ  9دكؿ ،كدخؿ حيز التنفيذ في جانفي  ،)1(1981كما
تمت مراجعة ىذا االتفاؽ سنة  ،2012كقد تـ النص في ىذا االتفاؽ عمى تسكية النزاعات التي
تثكر بيف أطراؼ االتفاؽ في المادة  22تحت عنكاف المشاكرات كتسكية النزاعات التي أحالت
إلى أحكاـ مذكرة التفاىـ(.)2

عمكما ،في حالة ما إذا ثار نزاع بيف األعضاء فيما يخص ىاذيف االتفاقيف ،فإف تسكيتو
يككف بتطبيؽ مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،بعد مكافقة
األطراؼ عمى ذلؾ ،كتبياف اإلجراءات كالقكاعد اإلضافية الخاصة باالتفاؽ التي ثار حكليا
النزاع لجياز تسكية النزاعات ،كىذا لتمكينو مف إدراجو ضمف القكاعد كاإلجراءات اإلضافية(.)3

أما االتفاقيف المذيف يخصاف قطاع الحميب ولحوـ البقر ،فقد تـ إدخاليما إلى القانكف
المشترؾ ؿ (ـ .ع.ت) ضمف قائمة االتفاقات التجارية الخاصة بالسمع كالزراعة.
جدير بنا أف نشير إلى أف جياز تسكية النزاعات ال يكاجو فقط النزاعات السابؽ ذكرىا،
بؿ أيضا يتناكؿ اتفاقات أخرل كتمؾ المتعمقة بالتكامؿ االقتصادم مف "اتحادات جمركية
()4

كمناطؽ حرة"

كمدل تطابقيا مع اتفاؽ مراكش(.)5

بيذا يعتبر إنشاء جياز تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ،مف أحد أىـ
كأعمؽ االنجازات التي تمخضت عنيا جكلة االكركغكام ،خاصة كأف النزاعات التي شيدتيا
الجات كاف ليا كقع مؤثر في سير العبلقات االقتصادية الدكلية ،بسبب ممارسة بعض الدكؿ
( -)1مشار ليا لدل :زينب جابر سالـ -أحمد مرعي -قطب محمد مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص .300
)(2
- Voir l’article 22 stipulant : «Les dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'OMC (ci-après
dénommé le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends" seront applicables, sauf
disposition contraire expresse des paragraphes ci-après…... », Accord Sur Les Marches Publics
publié sur site internet : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gpr-94.pdf
(-)3ىند بف عمار ،مرجع سابؽ  ،ص  41ك.42
( -)4تنشأ المنطقة التجارية الحرة عندما تتفؽ مجمكعة مف الدكؿ عمى إزالة التعريفات الجمركية فيما بينيا ،إال أنيا تبقي عمى
تعريفاتيا المختمفة المفركضة عمى مستكرداتيا مف بقية أطراؼ العالـ ،كتمثؿ االتفاقية التجارية الحرة لدكؿ أمريكا الشمالية
 NAFTAالتي تضـ الك.ـ.أ ككندا كالمكسيؾ مثاال معركفا ليذا النكع مف االتفاقيات التجارية ،كانتشر ىذا النكع مف االتفاقيات

بفضؿ االستثناءات التي منحتيا الجات ـ (ـ.ع.ت) بعدىا بمكجب الجزء  24مف االتفاقية ،حيف سمح لمدكؿ األعضاء أف تنشأ
فيما بينيا اتفاقيات تجارية حرة كاتحادات جمركية ،أما االتحاد الجمركي فينشأ عندما تتفؽ مجمكعة مف الدكؿ عمى إ ازلة

التعريفات الجمركية فيما بينيا كتحدد تعريفة مكحدة عمى مختمؼ الكاردات مف بقية الدكؿ األخرل ،..انظر كؿ مف :ىجير
إبرىيـ العفاس ،مرجع سابؽ ،ص.43
عدناف زكي أميف ،مرجع سابؽ ،ص ،175كعمر ا

( -)5مصطفى سبلمة ،منظمة التجارة العالمية (النظاـ الدكلي لمتجارة العالمية) ،مرجع سابؽ ،ص .48
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ضغكطا عمى الدكؿ األخرل ،خاصة البمداف النامية ،كىذا راجع لغياب جياز كقكاعد كاضحة
تيتـ بمكضكع النزاع.
بالتالي ،أصبح لممنظمة العالمية لمتجارة نظاما خاصا ييتـ بتسكية النزاعات الذم يساىـ
بفضؿ خصائصو كمبادئو ،بشكؿ كبير كفعاؿ في إيجاد الحمكؿ لمنزاعات التي تثكر بيف الدكؿ
األعضاء في المنظمة ،كجعؿ النظاـ التجارم أكثر فعالية كأمنا كتكقعا بمجرياتو بشكؿ يكفؿ
استقرار العبلقات التجارية الدكلية أكثر مما كانت عميو في الجات  ،1947الذم بالرغـ مف
عيكبو ،يمثؿ األساس لنظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ،إذا كلد كتطكر عمى
أنقاض النظاـ السابؽ لو.
كأكثر ما ساعد في تقكية ىذا النظاـ ،ىك إنشاءه ألداة كآلية يمجأ إلييا األطراؼ لتسكية
نزاعاتيـ ،تضمف ليـ تطبيؽ قكاعد محددة كمكحدة بشكؿ يضمف االستقرار في العبلقات
التجارية بيف األعضاء بصفة خاصة كالعبلقات التجارية الدكلية بصفة عامة ،خاصة كأف أكثر
مف ثمثي بمداف العالـ مف الدكؿ المتقدمة كالنامية التي بمغ عددىا  162دكلة حتى  30نكفمبر
 2015منضمة تحت لكاء المنظمة العالمية لمتجارة ،كىذا ما يزيد سمطتيا كقكة نفكذىا.
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تعتبر عممية تسكية النزاعات بيف الدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة ،كما
ذكرنا ،مف أىـ االنجازات التي جاءت بيا جكلة االكركغكام ،التي كانت تتردد في ظؿ نظاـ
"الجات  "1947بيف الطرؽ الدبمكماسية كالطرؽ القانكنية ،استنادا إلى نص المادتيف  22ك23
مف اتفاؽ الجات ،المتاف كانتا األساس القانكني في معالجة أية شككل أك أم تظمـ يتعمؽ
بتضرر أحد الدكؿ ،نتيجة لمخالفة األحكاـ كالقكاعد التي جاء بيا االتفاؽ العاـ ،ككاف ىذا
النظاـ غير فعاؿ كتشكبو الكثير مف العيكب التي مف أبرزىا أنو نظاـ غير إلزامي.
بناءا عمى ىذه األسباب ،قاـ المتفاكضكف مف خبلؿ محاكلة التطكير مف نظاـ تسكية
النزاعات في جكلة االكركغكام ،بالعمؿ عؿ تعزيز فعالية القكاعد المتعددة األطراؼ في تسكية
النزاعات التي تثكر،إذ تـ إدماج جميع جكانب كتدابير تسكية النزاعات في نظاـ كاحد يعمؿ
تحت إشراؼ جياز تسكية النزاعات كيعمؿ عمى تكريس سيادة القانكف باعتماده عمى القكاعد
التجارية الدكلية التي تكفؿ لمدكؿ األعضاء حقكقيا ،كبالمقابؿ تمزميا بالمحافظة عمى أداء
كاجباتيا مف أجؿ استمرار العبلقات التجارية ،بشكؿ يحقؽ المصمحة لمجميع.
حيث يجمع نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ،بيف األساليب الكبلسيكية
لتسكية النزاعات (المبحث األكؿ) ،المعركفة عمى المستكل الدكلي كالتي تمجأ إلييا غالبية الدكؿ
في تسكية نزاعاتيا بصفة عامة كنزاعاتيا التجارية بصفة خاصة ،باعتبارىا تقكـ عمى التراضي
كاالتفاؽ كالتي تحاكؿ دائما التقريب بيف المتنازعيف ،كبيف األساليب المستحدثة لتسكية النزاعات
(المبحث الثاني) ،التي ال يمكف المجكء إ لييا إال بعد المركر عمى األساليب الكدية ،كبالتحديد
أسمكب المشاكرات تحت طائمة رفض الشككل ،حيث جعؿ األكلكية ليذه األساليب شأنو شأف
أنظمة تسكية النزاعات الدكلية ،كىذا تجنبا لبلصطداـ بالق اررات الممزمة.
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المبحث األوؿ :تسوية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة باألسػاليب الكالسيكية
()1

تعتبر التسكية السممية لمنزاعات

مف بيف أىـ المقاصد التي تسعى إلييا المنظمات

الدكلية ،كتمجأ إلييا الدكؿ بصفة عامة بيدؼ حماية حقكقيا عند نشكب نزاع بينيا( ،)2كما تؤكد
المؤتمرات الدكلية عمى أىمية األساليب الكدية لتسكية النزاعات التي تسمى أيضا بالطرؽ
المناسبة ،كىي عمميات مختمفة تستخدـ لحؿ النزاعات خارج نطاؽ المحاكـ كالييئات القضائية
الرسمية ،كىذا نظ ار لما تتميز بو مف السرعة في حسـ النزاع كالسرية كالمركنة ،كما تعتبر مف

األساليب المناسبة لتسكية طائفة مف نزاعات التجارة الدكلية(.)3

تعمؿ المنظمة العالمية لمتجارة بدكرىا عمى تسكية النزاعات التي تنشأ بيف أعضائيا
بصفة كدية قبؿ المجكء إلى الطريقة ،التي نستطيع القكؿ عنيا أنيا قضائية ،حيث تمتزـ أطراؼ
النزاع بالمجكء أكال إلى أسمكب المشاكرات كمرحمة إجبارية (المطمب األكؿ) ،كما ليا أيضا أف
تمجأ إلى األساليب االختيارية لتسكية النزاعات (المطمب الثاني) ،التي تتمثؿ في المساعي
الحميدة كالكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ السريع.

)(1

- Il est souligné que le règlement des différends contentieux dans les relations interétatiques
doit s’effectuer de façon pacifique, et ce, selon l’article 33 de la charte des nations unies qui
stipule « les parties à tous différends dont la prolongation est susceptible de menace le maintien
de la paix et de la sécurité internationales doivent en recherché la solution avant tout, par voie de
négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de
» recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix
publié sur internet : www.un.org/fr/documents/charter/chap6.shtml, voir aussi: Jean JACK
ROCHEE, Relations internationales, Gefrenois –Gualino-Joly, L.G.D.J, Montchestion, 3éme
édition, 2005, p145 .
( -)2عبد السبلـ جمعة زاقكد ،العبلقات الدكلية في ظؿ النظاـ العالمي الجديد ،دار زىراف لمنشر كالتكزيع ،األردف ،دكف ذكر
سنة النشر ،ص.170

( -)3منير محمد الجنبييي ،ممدكح محمد الجنبييي ،االعترافات بق اررات التحكيـ األجنبية كانفاذىا ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،2005 ،ص .6-5
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المطمب األوؿ :المشاورات كمرحمة إجبارية في تسوية النزاعات

إف التزاـ الدكؿ بالجانب األخبلقي في نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية

لمتجارة ،يفرض عمى أطراؼ النزاع عدـ المجكء إلى الطرؽ القضائية إال بعد فشؿ الكسائؿ
الكدية لحؿ النزاع ،مف بينيا أسمكب المشاكرات ،حيث يعتبر مف بيف أىـ األساليب األكثر
شيكعا كاستخداما ،كالتي ترمي إلى كضع حد لمنزاعات ،لذا سنحاكؿ الكصكؿ إلى مفيكمو
(الفرع األكؿ) ،كنظ ار ألىميتو ،تـ تنظيـ أسمكب المشاكرات في المنظمة العالمية لمتجارة
(الفرع الثاني) ،مف خبلؿ مذكرة التفاىـ التي حددت اإلجراءات التي تنبغي أف يسير عمييا في
المادة الرابعة منيا.
الفرع األوؿ :مفيوـ أسموب المشاورات
قبؿ أف نتطرؽ إلى المشاكرات في المنظمة العالمية لمتجارة ،كجب عمينا التعرض لمفيكـ
ىذا األسمكب بصفة عامة بتعريفو كتبياف أشكالو ككذا خصائصو.
أوال :تعريؼ المشاورات
تعتبر المشاكرات كمنذ نشأة العبلقات الدكلية ،األسمكب األكثر قدما بالنسبة لمسألة
التسكية الكدية لمنزاعات ،حيث أنيا كحتى بداية القرف العشريف ،كانت الكسيمة األنجع ،بؿ
الكحيدة لتسكية النزاعات سمميا( ،)1باعتبار أنيا ،حتى كلك لـ تؤد إلى حؿ كدم ،يبقى ليا

الفضؿ في حصر النزاع كاثارة مختمؼ النقاط بالنسبة لمنزاع القائـ( ،)2كسنقكـ فيما يمي بإيراد
بعض التعريفات لممشاكرات:
عرفت المشاكرات بأنيا طمب معرفة رأم الطرؼ اآلخر حكؿ مكضكع النزاع ،ككذا تبادؿ

االقتراحات حكؿ الحمكؿ الممكنة( ،)3كىي عممية حكار كتخاطب كاتصاالت مستمرة بيف جبيتيف
أك بيف طرفيف أك أكثر بسبب كجكد نقاط اتفاؽ كاختبلؼ في المصالح المشتركة لمكصكؿ إلى

( -)1أنظر كؿ مف :غي أنييؿ ،ترجمة نكر الديف المباد ،قانكف العبلقات الدكلية ،مكتبة مدبكلي ،مصر ،1999 ،ص 130
وعمي زراقط ،الكسيط في القانكف الدكلي العاـ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،2011 ،ص .484

( -)2عمي زراقط ،مرجع سابؽ ،ص .485

( -)3ركدريؾ إليا أبي خميؿ ،مرجع سابؽ ،ص .405
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اتفاؽ يفي بمصالح كبل الطرفيف ( ،)1فالمشاكرات بيذا المعنى ،ىي عممية المباحثات
والمفاوضات

()2

بيف أطراؼ النزاع قصد الكصكؿ إلى حؿ يرضي كبل الطرفيف.

كما عرفت المشاكرات بأنيا :تمؾ الكسيمة التي يتـ بمكجبيا تبادؿ كجيات النظر بيف

شخصيف أك أكثر مف أشخاص القانكف العاـ ،بغية الكصكؿ إلى تسكية النزاع القائـ بينيما(.)3

عرفت المشاكرات أيضا عمى أنيا :عبارة عف عممية حكار كمناقشة بيف طرفيف تربطيما
مصمحة مشتركة أك نزاع مشترؾ بيدؼ الكصكؿ إلى عقد اتفاؽ يساىـ في تحقيؽ أىدافيما،
فيي أفضؿ كسيمة لمتكصؿ إلى اتفاؽ يرضي جميع األطراؼ المتشاكرة بصكرة يقتنع بيا كؿ
طرؼ كينفذ االلت ازمات الكاقعة عمى عاتقو بالطريقة التي يتـ االتفاؽ عمييا ،كذلؾ إقتناعا منيـ
بأف تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو يحقؽ مصمحة جميع األطراؼ(.)4

ار كتبادال لآلراء كالمقترحات بيف الطرفيف ،بيدؼ التكصؿ إلى
كذلؾ تعتبر المشاكرات حك ا
اتفاؽ يؤدم إلى حسـ قضية أك مشكمة ليا صفة النزاع ،بشرط أف يتـ في إطار الحفاظ عمى

المصالح المشتركة بيف الطرفيف(.)5
ثانيا :أشكاؿ المشاورات

يمكف تقسيـ المشاكرات إلى األشكاؿ التالية:
 -1المشاورات المباشرة

تككف المشاكرات بشكؿ مباشر ،أم كجيا لكجو ،عندما يتـ التقاء المندكبيف الرسمييف مف

أجؿ تبادؿ اآلراء كاألفكار ككذا شرح المكاقؼ بيدؼ إيجاد حؿ المشكمة بيف دكلتييما كالحيمكلة

دكف انفجار النزاع(.)6

( -)1إيياب كماؿ ،ميارات اإلقناع كدبمكماسية التفاكض ،ىبة النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع ،الجيزة ،2011 ،ص. 07

( -)2دخؿ مصطمح المفاكضات " "négociationإلى المغة العربية عندما عربت اتفاقيتي الىام لمتسكية السممية لممنازعات
الدكلية لعامي  1899ك  ،1907كالتي تعد األساس لتسكية المنازعات الدكلية حتى الكقت الحاضر ،انظر :شككت حبيب
الشبيب ،المفاكضات بيف السياسة كالقانكف ،دار أمنة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،دكف ذكر سنة النشر ،ص .10

( -)3أنظر كؿ مف :حسني مكسى محمد رضكاف ،دكر التحكيـ كالقضاء الدكلييف في تسكية منازعات الحدكد البحرية ،دار الفكر
كالقانكف المنصكرة ،2013 ،ص  ،311وعبد السبلـ جمعة زاقكد ،مرجع سابؽ ،ص .170

( -)4نيككال أشرؼ شالي ،الجكانب القانكنية لممفاكضات في المعاىدات الدكلية ،ايتراؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
 ،2014ص .75

( -)5إيياب كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص .01

( -)6سعد حقي تكفيؽ ،مبادئ العبلقات الدكلية ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة الثانية ،2004 ،ص .359
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 -2المشاورات غير المباشرة
يمكف لممشاكرات أف تتـ بشكؿ غير مباشر ،أم بطريقة غير كجاىية ،كانما عف طريؽ
تبادؿ الرسائؿ كالمذكرات الديبمكماسية ،كىذا الشكؿ مف المشاكرات غالبا ما يصحبو تنظيـ
ضر ،حيث يسجؿ فيو بشكؿ مختصر النقاط التي أثارىا كؿ طرؼ في سعيو لتسكية
َم ْح َ
الن ازع ،كبالمقابؿ يتـ تسجيؿ رد الطرؼ اآلخر.
كما يمكف أف تتـ عممية التشاكر بالطريقتيف معا ،أم باالتصاالت كالمحادثات بيف
أطراؼ النزاع ،ككذا بكاسطة تبادؿ المذكرات المكتكبة.
تستطيع أطراؼ التشاكر أيضا ،أف تشكؿ لجنة تقنية مختمطة مف مندكبيف عف كؿ
منيما ،في حالة ما إذا كاف النزاع يحتاج إلى تدخؿ تقني لتسكيتو ،كتتكلى ىذه المجنة د ارسة
مكضكع النزاع ككذا كضع تقرير يجسد رأييا كي يسترشد بو المتشاكركف األصميكف.
كيمكف أف تجرل المشاكرات كذلؾ عف طريؽ مؤتمر يجمع الدكؿ المتنازعة كدكال أخرل
غيرىا ،كىذا في حالة ما إذا كاف الفصؿ في النزاع يمس بمصالح دكؿ أخرل ليست أطرافا في

النزاع(.)1

 -3المشاورات المساعدة
تستطيع ا ألطراؼ التي تدخؿ في مشاكرات أف تستدعي في أية لحظة طرفا ثالثا لتسييؿ
المشاكرات أك لتجنب فشميا ،كما يمكف لمطرؼ الثالث أف يحاكؿ التدخؿ منذ بداية النزاع بقصد
تيدئة التكتر كتييئة شركط االنفتاح عمى المشاكرات(.)2

ثالثا :بعض خصائص المشاورات

يتمتع أسمكب المشاكرات بمجمكعة مف الخصائص كالمميزات التي يختمؼ بيا عف غيره

مف األساليب األخرل ،كيمكف أف نذكر منيا:
 -1عممية إرادية متكاممة
تستند المشاكرات إلى الرضا التاـ ألطرافيا ،فيي عممية إرادية تدخؿ فييا أطراؼ النزاع
بيدؼ تحقيؽ مصالحيا كأىدافيا ،كىذا حتى إذا تمت المشاكرات بناءا عمى تدخؿ طرؼ ثالث

(-)1سعد حقي تكفيؽ ،مرجع سابؽ ،ص  359ك.360

( -)2أنظر كؿ مف غي أنييؿ ،مرجع سابؽ ،ص  132ك شككت حبيب الشبيب ،مرجع سابؽ ،ص .11
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مف أجؿ كصكؿ كافة األطراؼ إلى اتفاؽ أك حؿ ،عندما يفضمكف المجكء إلى التشاكر لتسكية
النزاع.
 -2التفاعؿ والترابط بيف األطراؼ والموضوع
تعتبر المشاكرات عممية حركية ،تستند إلى التفاعؿ كاالتصاؿ المذيف يكفراف معمكمات
ضركرية لؤلطراؼ المتشاكرة ،كفي ىذا السياؽ يتـ تبادؿ المعمكمات بااللتقاء بيف األطراؼ
المعنية ،سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر ،في الزماف كالمكاف المتفؽ عميو ،حيث تمتاز
العبلقة بالتأثير كالتأثر بيف الحركة كرد الفعؿ إيجابا كسمبا ،مف خبلؿ مجمكعة مف التفاعبلت
التي تتضمنيا العممية ،كالدخكؿ في محاكرات كمناقشات كمباحثات كتبادؿ األفكار كاآلراء
كالمقترحات حكؿ المكضكع المطركح لمتشاكر.
 -3عممية متعددة األطراؼ

تتميز المشاكرات بتعدد أطرافيا ،فيي عممية تتـ بيف طرفيف أك أكثر ،حيث أنيا في

العادة تتـ بيف طرفيف ،لكف قد يتسع نطاقيا ليشمؿ أكثر مف طرؼ ،كىذا نظ ار لتشابؾ المصالح
كتعارضيا بيف أطراؼ ىذه العممية.
 -4وجود مصمحة مشتركة

تكلد عممية المشاكرات ،أساسا ،بسبب تضارب المصالح بيف أطرافيا ،كغالبا ما تككف

ىذه المصالح خميطا بيف التعارض كالتكافؽ ،حيث أنو رغـ كجكد ىذا التضارب ،إال أنو ال
يمكف أف تتـ أية عممية تشاكرية دكف تكفر قدر معيف مف االىتماـ المشترؾ بشكؿ يدفع كؿ
طرؼ نحك التشاكر كالتفاكض ،كبالت ػ ػ ػ ػ ػالي يمثؿ ىذا الحيز المشترؾ مف االىتم ػ ػ ػاـ

كالمصمحة ،اليدؼ األساسي الذم يسعى كؿ طرؼ إلى تحقيقو(.)1
 -5أداة سممية لتسوية النزاعات

تعمؿ المشاكرات عمى تنمية األفكار كتقديـ الحمكؿ السممية لبعض القضايا كالنزاعات
التي يتـ بمكرتيا خطكة بخطكة لمتكصؿ إلى نتائج كحمكؿ غير مطركحة ،كالتي قد تككف مستحيمة
قبؿ معالجتيا.

( -)1نيككال أشرؼ شالي ،مرجع سابؽ ،ص ص .141-138
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 -6عممية متوزانة
المشاكرات أسمكب تكازف بيف مكازيف القكل كبيف أطرافيا كمصالحيـ ،حيث يتـ تييئة
المناخ المناسب لمتفاكض كالتشاكر في إطار تكازف المصالح كالقكل كالتساكم بيف أطرافو ،كىذا
نظ ار ألف النزاعات الدكلية تخص أشخاصا قانكنييف دكلييف مستقميف عف بعضيـ البعض
كمتساككف قانكنا في السيادة كالمراكز ،بالتالي أثناء التفاكض ال يمكف أف يسمك أك يفرض رأم
أم منيـ عمى اآلخر.
 -7عممية مستمرة ومتتابعة ذات آثار مستقبمية
تتـ المشاكرات بعد الخكض فييا بتقديـ مطالب كمقترحات مف طرؼ كاحد ،ثـ يتـ
تقييميا كدراستيا مف الطرؼ اآلخر ،حيث أنو قد يتـ تقديـ التنازالت حكؿ ما طرح ،إلى أف يتـ
التكصؿ إلى اتفاؽ أك حؿ يرضي األطراؼ المتشاكرة ،كىذا بالحصكؿ عمى أكبر قدر مف
المعمكمات حكؿ مكقؼ الطرؼ اآلخر كرأيو في القضية ،كما تتميز المشاكرات بأنيا عممية
تككف ليا آثا ار مستقبمية خاصة إذا انتيت بصكرة ايجابية.
 -8خاصية السرية
حرصا مف األطراؼ عمى إنجاح عممية المشاكرات ،فإنيا تمجأ إلى االلتزاـ بالسرية ،حيث
أف مختمؼ االقتراحات كالمذكرات التي تقدميا ال يتـ نشرىا ،بيدؼ إبعاد العممية عف التأثيرات

الخارجية كالمصالح الدكلية األخرل(.)1
 -9خاصية المرونة

إف نجاح المشاكرات يتكقؼ عمى خاصية المركنة ،حيث تتطمب قدرات ىائمة لمتكيؼ
السريع كالمستمر مع المتغيرات المحيطة بالعممية ،كىي عبارة عف مدل االستجابة لطمبات
بعضيـ البعض ،كما يمكف أف يقدمكه مف مساكمات كتنازالت أثناء المباحثات كالمناقشات التي
تجرم بينيـ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ،كفقا لمصالحيـ المشتركة(.)2

( -)1نيككال أشرؼ شالي ،مرجع سابؽ ،ص ص 141-140

( -)2مشار لو لدل :حسني مكسى محمد رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص .311
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 -11المشاورات عمـ وفف واجراء ذو طابع ميني
أصبحت المشاكرات عمما لو أسس كأصكؿ كمبادئ كنظريات انصيرت جميعا لتشكيؿ
عمـ قائـ بذاتو ،يدرس بصكرة أكاديمية في الجامعات كمراكز التدريب كالمعاىد ،إضافة إلى
ىذا تعتبر المشاكرات إجراءا ذات طابع ميني يعتمد عمى ما يتمتع بو المفاكض (الذم يقكـ
بالمشاكرات) مف صفات عقمية كنفسية كقدرات كميارات ليا قكاعد يتـ عمى أساسيا ممارسة مف

قبؿ أشخاص متعمميف أك غير متعمميف(.)1

بيذا ،تعتبر المشاك ارت المرحمة األكلية ألية محاكلة لتسكية نزاع ما ،كىذا بتبادؿ اآلراء
بيف دكلتيف متنازعتيف بقصد الكصكؿ إلى الحؿ ،بغض النظر عف مكضكع النزاع ،حيث يقكـ
بالمشاكرات عادة المبعكثكف الدبمكماسيكف لمدكؿ األطراؼ عف طريؽ مبعكثيف متخصصيف
أك عف طريؽ كزراء الخارجية ،كتعد ىذه الطريقة أفضؿ الطرؽ لتسكية النزاعات الدكلية كأكثرىا
شيكعا كتكات ار كنجاحا في العمؿ الدكلي ،نظ ار المتيازىا باألخص ،بالمركنة كالسرية كىما
العامبلف المذاف يساىماف بشكؿ كبير في التضييؽ مف دائرة النزاع(.)2

كيشترط لنجاح المشاكرات التكافؤ في القكل بيف الطرفاف المتفاكضاف ،أما في حالػ ػ ػ ػة
العكس ،فإنو ناد ار ما يتـ التكصؿ إلى تسكية لمنزاع ،فقد يتمكف الطرؼ القكم مف فرض مطالبو
عمى الطرؼ الضعيؼ ،الذم يضطر لقبكليا مؤقتا إلى حيف تمكنو مف رفض االتفاؽ ،خاصة
كأف الكصكؿ إلى الحؿ ال يعتبر ق ار ار حاسما ممزما لؤلطراؼ ،إال باتفاؽ يكقع بينيما(.)3

كما أف نجاح المشاكرات يتكقؼ عمى الركح التي تسكد المشاكرات بحد ذاتيا ،خاصة

تحمي األطراؼ بالنكايا الحسنة قصد إنياء النزاع بينيما( ،)4ففائدتيا محدكدة رغـ

محاسنيا( ،)5ىذا ألف االلتزاـ بالمشاكرات ،ىك مجرد التزاـ ببذؿ عناية كليس التزاما بتحقيؽ

نتيجة(.)6

( -)1نيككال أشرؼ شالي ،مرجع سابؽ ،ص ص 145-144

( -)2سعد حقي تكفيؽ ،مرجع سابؽ ،ص  ،359ك -Jamal MACHROUH, op.cit, p19.
( -)3زقير عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص .10

( -)4حسني مكسى محمد رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص .311

( -)5زقير عبد القادر ،دكر ال دبمكماسية الحديثة في حؿ النزاعات الدكلية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي
كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،بف عكنكف ،2002 ،ص .10

( -)6حسني مكسى محمد رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص .315
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قد تنتيي المشاكرات نياية ناجحة ،كىذا عندما تصؿ الدكؿ األطراؼ إلى نتائج مرضية
لكؿ منيا ،كما يمكف أف تنتيي نياية فاشمة في حالة عدـ تكصؿ كؿ مف الطرفيف إلقناع اآلخر
بكجية نظره ،ككذا في حالة عدـ رضا كؿ منيما تقديـ تنازالت عف مكقفو ،كبالتالي عدـ إمكانية

التكصؿ إلى حمكؿ مقبكلة كمرضية(.)1

الفرع الثاني :المشاورات في المنظمة العالمية لمتجارة
تخضع المشاكرات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة إلى مراحؿ إجرائية خاصة ،كتدكر
في إطار معيف يمنحيا الشفافية كالكضكح ،فقد احتفظت مذكرة التفاىـ بالعديد مف اإلجراءات
التي خضعت إلييا المشاكرات في مرحمة الجات ،كما عززت النصكص الخاصة بيا بإضافات
جديدة ،كسنتطرؽ إلى أساس المشاكرات في (ـ.ع.ت) ،كعرض إجراءاتيا فيما يمي:
أوال :أساس المشاورات في المنظمة العالمية لمتجارة

يمثؿ أسمكب المشاكرات ،أحد نقاط القكة في نظاـ تسكية الن ازعات في المنظمة العالمية

لمتجارة ،كيعتبر اإلجراء األكلي أك المرحمة األكلية إلجراءات تسكية النزاعات الدكلية بصفة

عامة ،كالنزاعات في (ـ.ع.ت) بصفة خاصة( ،)2كلقد اىتمت مذكرة التفاىـ مف خبلؿ المادة
الرابعة "بالمشاكرات" كأسمكب فعاؿ لتسكية النزاعات التي تثكر بيف أعضاء المنظمة العالمية
لمتجارة ،مع العمـ أف ىذا األسمكب يستقي ركحو مف نصكص اتفاؽ الجات  )3(1947لكنو جاء

أغنى مف حيث التنظيـ.
بالرغـ مف النص عمى المجكء إلى المشاكرات كمرحمة أكلى لتسكية النزاع في اتفاؽ
الجات  1947في مادتو  22فقرة  ،01إال أف المادة الرابعة مف مذكرة التفاىـ جاءت أكثر إلزاما
في فقرتيا الثانية لمدكؿ األعضاء بصفة صريحة ككاضحة ،فبمكجبيا أصبحت الدكؿ األعضاء
مجبرة نصيا بالمركر عمى مرحمة المشاكرات كاألخذ بعيف االعتبار أية طمبات يقدميا الطرؼ

(-)1حسني مكسى محمد رضكاف ،مرجع سابؽ ،ص .11

)(2

- Jean JACK ROCHEE, op.cit, p146.
( -)3حيث أكد الفصؿ الختامي مف جكلة االكركغكام عمى استمرار تدعيـ نظاـ الجات في تسكية النزاعات عف طريؽ التشاكر،
مشار لو لدل :عبد الفتاح مراد ،شرح النصكص االنجميزية التفاقيات الجات كمنظمة التجارة العالمية ،دكف ذكر دار النشر،
الطبعة الثانية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص.36
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اآلخر( ،)1كىذا بخبلؼ بعض المنظمات كاالتفاقيات الدكلية كاالتحاد األكركبي ،حيث تكجد
حاالت يككف فييا المجكء إلى المشاكرات ،بصفة اختيارية(.)2
ثانيا :إجراءات المشاورات في المنظمة العالمية لمتجارة
نظمت مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات إجراءات
المشاكرات كما يمي:
 -1طمب التشاور

يمكف أف يككف ا لتشاكر بيف طرفي النزاع ،كما يمكف أف يمتد إلى التعددية ،كىذا في

الحاالت التي ينضـ إلى التشاكر طرؼ ثالث.
أ -حالة التشاور الثنائي بيف طرفي النزاع
أكجبت المادة الرابعة مف مذكرة التفاىـ بشأف القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية
النزاعات ،ضركرة تقديـ طمب التشاكر مف قبؿ الدكلة التي ترغب في الكصكؿ إلى حؿ النزاع.
أ -1 -الشروط التي يجب توافرىا في طمب التشاور
يجب أف يتكفر طمب التشاكر عمى الشركط التالية:
أ 1-1 -اإلخطػػػػػار

يجب عمى العضك الذم يقدـ طمب التشاكر ،أف يخطر جياز تسكية النزاعات

كالمجالس كالمجاف ذات الصمة بطمبو إجراء المشاكرات ،ككذا إخطار الطرؼ المعني أك
المتسبب في الضرر مف قبؿ الطرؼ المتضرر ،حيث يمثؿ التبميغ أك اإلخطار المفتاح الذم

يفتح بو باب الحكار كالنقاش بيف الطرفيف المتنازعيف(.)3
أ – -2 -1تقديـ طمب التشاور كتابة

تكجب الفقرة الرابعة مف المادة الرابعة مف مذكرة التفاىـ ،عمى الدكلة الراغبة في

التشاكر ضركرة تقديـ الطمب كتابة ،حيث ال تصح الطمبات الشفاىية ،كربما يكمف اليدؼ مف
اشتراط الكتابة ،ىك ضركرة تضميف طمب التشاكر األسباب الداعية لتقديـ الطمب ،ككذا تحديد
اإلجراء المعترض عميو أك اإلجراء المخالؼ الذم قامت بو الدكلة المشكك ضدىا ،مع ذكر
األساس القانكني لمشككل في الطمب المقدـ.
)(1

- J.HADDOCK and R.SHARMA, op.cit, p 03.
- Jamal MACHROUH, op.cit, p20.

()2

(-)3عبد الخالؽ الدحماني ،مرجع سابؽ ،ص .19
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كيمكف الجمع بيف الشكاكم أم جمع كؿ الشكاكم في طمب تشاكر كاحد ،كىذا ألنو مثمما
يمكف أف تتعمؽ الشككل الكاردة بإجراء كاحد تـ اتخاذه مف الدكلة المشكك ضدىا ،يمكف أف

تتعمؽ بعدة طمبات ،كىذا ما يعرؼ بضـ القضايا محؿ البحث في طمب كاحد(.)1
ب -حالة التدخؿ

يعتبر التشاكر مف أحد األساليب التي تقكـ عمى الثنائية ،كيتمثؿ ىذا الثنائي في الطرؼ
الشاكي مف جية كالطرؼ المشكك ضده مف جية أخرل ،لكف قد يمتد إلى التعددية ،كىذا في
الحاالت التي ينضـ إلى التشاكر طرؼ ثالث ،كىذا ما أجازتو المادة الرابعة فقرة  11مف مذكرة
التفاىـ.
ف يجكز ألم عضك في المنظمة الذم لو مصمحة جكىرية في نزاع قائـ بيف طرفيف،
(ككاف ىذا النزاع محؿ تشاكر) ،أف يقدـ طمبو باالنضماـ إلى عممية المشاكرات كذلؾ عف
طريؽ إخطار األطراؼ المتشاكرة كالمجمس المعني بيذا الطمب (طمب االنضماـ) الذم يتكقؼ
عمى قبكؿ الدكلة المقدـ ليا طمب التشاكر ،كليا سمطة كاممة في قبكؿ أك رفض ىذا الطمب بعد
التأكد مف قياـ المصمحة الجكىرية(.)2

عند تحميؿ الفقرة  11مف المادة الرابعة مف مذكرة التفاىـ ،نجد أف القيد الكحيد عمى
جكاز ممارسة رخصة االنضماـ إلى المشاكرات القائمة بيف طرفي النزاع ،ىك أف يككف لمدكلة
الراغبة في االنضماـ مصمحة تجارية جكىرية في تمؾ المشاكرات ،كلـ يحدد نص المادة الرابعة
المقصكد بالمصمحة التجارية الجكىرية ،لكف الراجح ىك النظر ليذه المصمحة التجارية مف زاكية
مدل التأثير الذم يحدثو اإلجراء محؿ الشككل في المصالح التجارية لمدكلة الراغبة في
االنضماـ إلى المشاكرات.
لمعرفة مدل ىذا التأثير ،يجب النظر في كؿ حالة عمى حدل ،فمثبل تتكفر المصمحة
التجارية الجكىرية في حالة ما إذا كاف اإلجراء محؿ الشككل بيف الدكؿ الشاكية كالدكؿ المقدـ
( -)1بكقزكلة كريمة ،مرجع سابؽ ،ص .88

( -)2تنص المادة  11/4مف مذكرة التفاىـ عمى«:إذا اعتبر عضك مف غير األعضاء المتشاكريف أف لو مصمحة تجارية
جكىرية في مشاكرات معقكدة عمبل بالفقرة  1مف المادة  22مف جات  1994أك الفقرة  1مف المادة  22مف االتفاؽ العاـ بشأف
التجارة في الخدمات أك األحكاـ المكازية في االتفاقات المشمكلة األخرل ،جاز ليذا العضك أف يخطر األعضاء المتشاكرة
كالجياز في غضكف  10أياـ مف تاريخ تعميـ طمب عقد المشاكرات بمكجب المادة المذككرة برغبتو في االنضماـ إلى
المشاكرات ،كتضـ ىذا العضك إلى المشاكرات إذا أمر العضك الذم كجو إليو طمب إجراء المشاكرات بأف ادعاء المصمحة
الجكىرية يقكـ عمى أساس سميـ»...
100

الفصل الثاني

أساليب تسوية النزاعات في المنظمة العالمية للتجارة

إلييا طمب التشاكر ،أساسو اتفاقية دكلية تتأثر بيا الدكلة التي ترغب في االنضماـ إلى ىذه
المشاكرة المنعقدة تجاريا بشكؿ جكىرم ،بسبب أنيا طرؼ مع إحدل ىاتيف الدكلتيف في اتفاقية

دكلية أخرل تتعمؽ بذات النشاط(.)1

إف القرار -كما أشرنا إليو أعبله -في تقدير ما إذا كاف المساس بمصمحة الدكلة
الراغبة في االنضماـ في يد الدكلة المقدـ إلييا طمب التشاكر ،فيي كحدىا صاحبة الفصؿ في
تحديد ما إذا كانت المصمحة التجارية الجكىرية لمدكلة الراغبة في االنضماـ ،تقكـ عمى أساس
()2

سميـ أـ ال ،كيترتب عمى ىذه السمطة التقديرية

أمريف:

 إذا قبمت الدكلة المشكك ضدىا طمب ىذه الدكلة لمتدخؿ في التشاكر ،فيجب عمىالطرفيف ،الطرؼ المتدخؿ كالطرؼ األصمي في النزاع ،أف يعمما جياز تسكية النزاعات
بذلؾ ،كفي ىذه الحالة تصبح ىذه الدكلة المتدخمة طرفا ثالثا في المشاكرات ،كتسرم
عمييا قكاعد المشاكرات ،كتتأثر بنتيجتيا ،سكاء بصفة سمبية أـ ايجابية.
 أما في حالة الرفض :يككف مف حؽ الدكلة الراغبة في االنضماـ أف تتقدـ بطمبمشاكرات مستقؿ ،كىذا حسب المادة الرابعة فقرة  11مف مذكرة التفاىـ(.)3

 -2الرد عمى تقديـ طمب التشاور
إ ف طمب التشاكر ىك حؽ لمدكلة العضك الطالبة لمتشاكر ،بالمقابؿ فإف الرد عمى
طمب التشاكر ىك كاجب عمى الدكلة التي كجو إلييا ىذا الطمب ،كىذا دائما حسب المادة الرابعة
التي نصت في فقرتيا الثانية عمى أف «يتعيد كؿ عضك بالنظر بعيف العطؼ إلى أية طمبات

( -)1بكقزكلة كريمة ،مرجع سابؽ ،ص .89

( -)2ألف فتح المجاؿ ألم عضك مف األعضاء لبلنضماـ إلى المشاكرة قد يزيد مف تعقيد القضية ،كىذا األمر يزيد مف التأخير
في حسـ النزاع ،انظر :عبد الرؤكؼ أكال سالـ ،آلية تسكية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ،مذكرة مقدمة الستكماؿ
مت طمبات شيادة ماستر أكاديمي في تخصص قانكف عاـ لؤلعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة-2013 ،
 ،2014ص.36

(-)3حيث تنص المادة  11/ 4مف مذكرة التفاىـ عمى...«:كفي حاؿ رفض طمب االنضماـ إلى المشاكرات يصبح العضك مقدـ
الطمب ح ار في تقديـ طمب عقد مشاكرات بمكجب الفقرة  1مف المادة  22أك الفقرة  1مف المادة  23مف جات  ،1994أك الفقرة
 1مف المادة  22أك الفقرة  1مف المادة  23مف االتفاؽ العاـ بشأف التجارة في الخدمات أك األحكاـ المقابمة ليا في االتفاقات
المشمكلة األخرل».
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يقدميا طرؼ آخر فيما يتعمؽ بتدابير متخذة في أراضي ذلؾ العضك ،بشأف تطبيؽ أم اتفاؽ

مشمكؿ ،كأف يكفر الفرصة الكافية لمتشاكر بشأنيا»(.)1

كيتعيف عمى الدكلة المعنية أف ترد عمى ىذا الطمب ،في اآلجاؿ المحددة في مذكرة
التفاىـ ،بيدؼ الكصكؿ إلى حؿ يرضي كبل الطرفيف ،مع التنبيو أنو في حالة عدـ التزاـ
العضك الذم يتـ تقديـ الطمب إليو بالرد خبلؿ المدة الزمنية المحددة ،ستقكـ الدكلة طالبة
التشاكر بالمجكء مباشرة إلى اتخاذ إجراءات تسكية النزاع عف طريؽ الفريؽ الخاص( ،)2الذم ال

يحكـ في المسألة إال إذا تـ استنفاذ أسمكب المشاكرات لحؿ النزاع ،كما يتعيف عمى ىذه الدكلة
أف تدخؿ في التشاكر بحسف نية( )3مع العضك مقدـ الطمب.

كلقد أثير شرط حسف النية بشكؿ كبير بمناسبة النظر في الدعكل التي أقامتيا
الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي ضد ككريا الجنكبية ،بسبب فرض ىذه األخيرة لضرائب عمى
المشركبات المستكردة منيا ،بكعاء أعمى بكثير عف مثيبلتيا مف الضرائب المفركضة عمى
المشركبات المحمية.
كفي ىذه الدعكل اتيمت ككريا الجنكبية الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي
بسكء النية عند دخكليما مرحمة المشاكرات ،باعتبار أنيما لـ يككنا ييدفاف إلى التكصؿ إلى حؿ
مرض لمطرفيف ،كانما كاف ليما غاية أخرل كىي مجرد استكماؿ اإلجراءات التي نصت عمييا
مذكرة التفاىـ كاستنفاذ الشرط الكارد بيا كالمتعمؽ بضركرة إجراء المشاكرات لمكصكؿ في النياية
إلى تشكيؿ ىيئة لمنظر في النزاع كالحصكؿ عمى قرار يديف ككريا الجنكبية.
أم أف اليدؼ الحقيقي مف المشاكرات لـ يكف في الكصكؿ إلى حؿ لمنزاع ،كانما كاف
اليدؼ منيا المركر بالمشاكرات إلى الطريؽ المسدكد ،كبالتالي عرض النزاع عمى الفريؽ
الخاص ،كلكف قرار ىذا األخير جاء ضد ككريا الجنكبية ،حيث قرر أف مسمؾ الطرفيف أثناء
المشاكرات ال ييـ الفريؽ كانما ييمو فقط ما إذا كانت ثمة مشاكرات أجريت أـ ال ،كىذا حسب

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ ،كتشير ىذه المذكرة في اليامش " "3إلى
أنو إذا كانت األحكاـ الكاردة في أم اتفاؽ مشمكؿ آخر يتعمؽ بالتدابير التي تتخذىا الحككمات أك السمطات اإلقميمية أك
المحمية ضمف أراضي عضك ما تشمؿ أحكاما تختمؼ عف أحكاـ ىذه الفقرة ،تطبؽ أحكاـ االتفاؽ المشمكؿ اآلخر.

( -)2كىذا حسب نص الفقرة  3مف المادة  04مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات.
( -)3كىذا المبدأ يعتبر مف مبادئ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة كما أسمفنا الذكر.
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مذكرة التفاىـ( ،)1كنبلحظ أف ىذا القرار يشكبو عدـ الدقة كيقكض مف السعي الجاد لحؿ النزاع
خبلؿ فترة المشاكرات.
جدير باإلشارة في ىذا السياؽ ،إلى سابقة ىامة قررىا الفريؽ الخاص بخصكص ىذا
المكضكع بمناسبة النزاع الذم كقع بيف دكلتي الب ارزيؿ كالفمبيف في قضية "الب ارزيؿ -جكز اليند
المجفؼ" ،حيث اعتبر أف رفض الب ارزيؿ ،باعتبارىا الطرؼ المدعى عميو ،طمب التشاكر المقدـ
مف الفمبيف يخالؼ كبل مف الفقرتيف  2ك  6مف المادة الرابعة مف مذكرة التفاىـ ،كالمتاف تقضياف
بكجكد كاجب عمى عاتؽ المدعى عميو بالتشاكر مع الدكلة العضك التي طمبت ذلؾ(.)2
 -3آجاؿ تقديـ طمبات التشاور
عكس نصكص اتفاؽ الجات لسنة  1947الذم كاف يخمك مف تحديد آجاؿ الرد عمى
طمبات التشاكر ،أكلى اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة مف خبلؿ نصكص مذكرة التفاىـ عناية
خاصة ليذا الجانب ،حيث حدد لكؿ مرحمة آجاال خاصة ليا يجب التقيد بيا ،كال يجب أف
تتعدل عممية المشاكرات بيف أطراؼ النزاع مدة  60يكما ،كىذا تطبيقا لمبدأ التسكية الفكرية
لمنزاع ،كسنتطرؽ ليذه اآلجاؿ فيما يمي:
أ -في الحاالت العادية
بعد إخطار جياز تسكية النزاعات كالمجالس كالمجاف التابعة لممنظمة مف طرؼ الدكلة
العضك "المشتكية" التي تمثؿ الطرؼ المدعي "مقدمة طمب التشاكر" ،كبعد تقديـ طمب إجراء
التشاكر بطبيعة الحاؿ ،يجب عمى الدكلة المشكك ضدىا أك المدعى عمييا أف تجيب عمى ىذا
الطمب خبلؿ  10أياـ مف تاريخ استبلميا لو بشكؿ رسمي.
كما تمتزـ أف تبدأ المشاكرات الفعمية خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ تمقييا لطمب التشاكر،
كفي حالة ما إذا رأت الدكلة المشكك ضدىا أنيا ليست بحاجة إلى دراسة ىذا الطمب أك
االنتظار حتى فكات الميمة المحددة بعشرة أياـ ،تستطيع أف تدخؿ في المشاكرات حتى كلك في

( -)1بكقزكلة كريمة ،مرجع سابؽ ،ص .92

( -)2بكجبلؿ صبلح الديف ،حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ عكلمة االقتصاد (دراسة في قانكف المنظمة العالمية لمتجارة)،
أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ القانكنية في تخصص القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة
الحاج لخضر ،باتنة ،2012-2011 ،ص .40
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اليكـ التالي لتقديـ الطمب( ،)1كال تككف في ىذه الحالة قد خالفت اآلجاؿ المنصكص عمييا،
فالميـ ىك عدـ تجاكز اآلجاؿ المحددة.
ب -في الحاالت المستعجمة
تنص الفقرة الثامنة مف المادة الرابعة مف مذكرة التفاىـ عمى أنو....« :يجكز لؤلعضاء
في الحاالت المستعجمة بما فييا تمؾ المتعمقة بالسمع سريعة التمؼ ،أف تدخؿ في مشاكرات في
غضكف ماال يزيد عف  10أياـ مف تاريخ تسمـ الطمب ،كاذا أخفقت المشاكرات في حؿ النزاع

خبلؿ فترة  20يكما بعد تسمـ الطمب جاز لمطرؼ الشاكي أف يطمب إنشاء فريؽ»(.)2

تتيح ىذه الفقرة ،استثناءا عمى االلتزاـ بالحدكد الزمنية في حاالت االستعجاؿ ،حيث
تقضي في مثؿ ىذه الحاالت بأف يتـ الدخكؿ في مشاكرات خبلؿ فترة ال تتجاكز  10أياـ بعد
تسمـ الطمب بدال مف  30يكما ،ككذلؾ إمكانية قياـ الطرؼ الشاكي بطمب إنشاء الفريؽ
الخاص ،إذا لـ يتكصمكا إلى إيجاد حؿ لمنزاع خبلؿ فترة  20يكما بعد تسمـ الطمب بدال مف 60
يكما في الحاالت العادية.
-4انتياء المشاورات
تنتيي عادة المشاكرات ،إما بالتكصؿ إلى تسكية النزاع القائـ باالتفاؽ المتبادؿ بيف
الطرفيف المتنازعيف ،كذلؾ تجنبا لبلصطداـ بق اررات ممزمة تصدر مف الفريؽ الخاص أك جياز

االستئناؼ الدائـ( ،)3أك بالمجكء إلى الفرؽ الخاصة قصد تسكية النزاع مباشرة ،حيث يمكف أف
تسفر نتائج المشاكرات عمى مايمي:
 -1إذا انقضت مدة  10أياـ ،كلـ ترسؿ الدكلة المقدـ إلييا الطمب ردا كاضحا عميو.
 -2إذا أرسمت الدكلة المقدـ إلييا الطمب ردا خبلؿ األياـ المحددة ،دكف البدء في المشاكرات
خبلؿ الثبلثيف يكما التي تمي تقديـ الطمب حيث أنو يفترض عمى الدكلة المشكك ضدىا
أف تثبت جدية ردىا مف خبلؿ البدء الفعمي في المشاكرات خبلؿ  30يكما ،كما نصت
عميو المادة الرابعة في فقرتيا الثالثة ،مف مذكرة التفاىـ.
 -3إذا لـ يتكصؿ الطرفاف إلى حؿ النزاع في مدة  60يكما مف تاريخ تسميـ الطمب.

( -)1المادة  4فقرة  3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2المرجع نفسو.

( -)3بكجبلؿ صبلح الديف ،مرجع سابؽ ،ص .40
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 -4إذا دخمت الدكلتاف المتنازعتاف بشكؿ فعمي في عممية التشاكر ،ثـ أعمنتا الفشؿ في
تسكية النزاع ،قبؿ مركر  60يكما مف تاريخ تقديـ طمب المشاكرات(.)1

عمى العمكـ ،كفي حالة التكصؿ إلى اتفاؽ ،يجب إخطار جياز تسكية النزاعات
كالمجالس كالمجاف ذات الصمة بيذا االتفاؽ ،كيجب أف يتكافؽ اتفاؽ التسكية مع االتفاقات
التجارية كأف ال يمغي أك يعطؿ المنفعة العائدة عمى أم دكلة عضك ،بمكجب ىذه

االتفاقية( ،)2كيجب أف ال يعيؽ ىدفا مف أىداؼ المنظمة.

لكف تكمف المشكمة ىنا في تحديد الطرؼ أك الجية التي مف شأنيا تحديد مدل تكافؽ
اتفاؽ التسكية الذم تكصمت إليو األطراؼ أثناء المشاكرات مع ما تقضي بو نصكص االتفػ ػ ػ ػاؽ،
ككذا تحديد مدل حرماف دكلة ما عضك مف المنفعة التي كانت تحصؿ عمييا بمكجب ىذا
االتفاؽ ،ىذا مف ناحية .كمف ناحية أخرل ،فإف التكاطؤ بيف األطراؼ المتنازعة يضر بحقكؽ

دكلة أك دكؿ أخرل(.)3

 -5كيفية إجراء المشاورات مف الناحية العممية
تستغرؽ جمسات التشاكر عادة مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات ،حيث تعقد التشاكر في
إحدل غرؼ المنظمة العالمية لمتجارة بمقرىا في جنيؼ السكيسرية ،كىذا غالبا ،لكف ليس ىناؾ

ما يمنع انعقادىا في بمد يتكسط العضكيف المتنازعيف(.)4

يجرل التشاكر بالمغة االنجميزية دكف كجكد مترجميف كبدكف مساعدة أدكات الطباعة

أك غيرىا( ،)5كيحضر جمسة التشاكر ممثميف عف الحككمات األطراؼ في النزاع ،كيككف التمثيؿ
حسب أىمية النزاع ،كما يحضر التشاكر ممثمكف عف الدكؿ األعضاء الذيف ينضمكف إلى
التشاكر كىذا تطبيقا لممادة الرابعة فقرة ،11مف مذكرة التفاىـ ،كما تككف ىذه الجمسات خاصة
كسرية كمغمقة كال يحضرىا أم أعضاء آخركف ،كىذا حسب المادة الرابعة فقرة  6مف مذكرة
التفاىـ(.)6

( -)1بكقزكلة كريمة ،مرجع سابؽ ،ص .92

( -)2بكجبلؿ صبلح الديف ،مرجع سابؽ ،ص .40
( -)3بكقزكلة كريمة ،مرجع سابؽ ،ص .92

( -)4عبد الرؤكؼ اكالد سالـ ،مرجع سابؽ ،ص .37
( -)5مركؾ نصر الديف ،مرجع سابؽ ،ص .50

( -)6تنص المادة  6/3مف مذكرة التفاىـ" :تككف المفاكضات سرية.".....
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كتتركز المشاكرات عمى األسئمة المكتكبة ،بيدؼ الكصكؿ إلى حقائؽ أك بغرض
الحصكؿ عمى نسخ مف القكانيف أك المكائح أك الكثائؽ المتعمقة بمكضكع النزاع لمدكؿ
المتشاكرة ،كقد يمتد األمر إلى التطرؽ لمنظريات كالمسائؿ القانكنية.
لكف في بعض األحياف ،ال تجرم المشاكرات بصكرة سيمة كسمسة ،كىذا عند محاكلة
العضك الشاكي تقديـ أسئمة مطكلة كمعقدة ،ليس اليدؼ منيا استجبلء الحقائؽ ،بؿ إدانة الجية
المقابمة في عممية المشاكرات ،ما يؤدم بيا إلى تقديـ أجكبة قاصرة أك التيرب كمية مف
اإلجابات ،كىذا بطبيعة الحاؿ ال يخدـ ىذه العممية ،كلكف في أغمب األحياف تجرم المشاكرات
في جك ىادئ ،كىذا بتقديـ العضك الشاكي ألسئمتو مع إتاحة الفرصة لمعضك المشكك ضده

لئلجابة ،حتى كاف كانت مرتبطة بالمسائؿ القانكنية(.)1

تجدر اإلشارة ،إلى أف ىناؾ عددا ال بأس بو مف النزاعات يتـ حسميا في مرحمة
المشاكرات  ،خاصة إذا تـ إزالة سكء التفاىـ حكؿ بعض الكقائع التي تمس جكىر النزاع ،كحتى
بالنسبة لمنزاعات التي فشؿ األعضاء في تسكيتيا عف طريؽ التشاكر ،كالتي تـ إحالتيا إلى
الفريؽ الخاص ،بعد ذلؾ.
فالمشاكرات ليا أثر ميـ في تبادؿ المعمكمات التي تؤدم إلى حصر النزاع في األمكر
الخبلفية اليامة كالجدية ،ككذا في سيكلة عرض النزاع أماـ الفريؽ الخاص ،كىذا يعكد باألثر
االيجابي عمى عممية تسكية النزاع ،كما يخدـ مبدأ التسكية الفكرية لمنزاعات في إطار المنظمة
العالمية لمتجارة  ،فمف بيف نقاط قكة نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ىك تعزيزه
ألىمية التسكية بكاسطة أسمكب المشاكرات.
يمك ػ ػػف أف نػ ػػكض ػػح أىمية تبادؿ المعمكمات كاإلجابة عمى التساؤالت مف خبلؿ قضية
" "India Mail-Boxالتي كجيت فييا الكاليات المتحدة األمريكية أسئمة مكتكبة إلى اليند،
طمبت فييا تحديد معمكمات معينة عما إذا كاف ىناؾ نظاـ إدارم محدد الستقباؿ طمبات
الحصكؿ عمى براءات االختراع عف األدكية كفقا لمنظاـ الذم أرساه اتفاؽ تريبس ،كرفضت
اليند اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ.
كعند تقديـ النزاع إلى الفريؽ الخاص ،أقامت اليند دفاعيا عمى أنيا تكلي تنفيذ
التزاماتيا طبقا التفاؽ تريبس الستقباؿ طمبات براءات األدكية بطريؽ نماذج إرشادية إدارية غير
( -)1خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .320
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منشكرة ،كردت الك.ـ.أ عمى ىذه الحجة أنيا مخالفة ألحكاـ اتفاؽ تريبس عمى أساس أف عدـ
نشر ىذا النظاـ اإلدارم يعد خارقا ألحكاـ ىذا االتفاؽ ،كبيذا صدر الحكـ مف طرؼ الفريؽ
الخاص لصالح الكاليات المتحدة األمريكية(.)1

ثالثا :مكانة الدوؿ النامية في عممية المشاورات
تنص المادة الرابعة في فقرتيا العاشرة مف مذكرة التفاىـ عمى أنو «ينبغي عمى
األعضاء خبلؿ المشاكرات أف تكلي اىتماما خاصا لممشاكؿ كالمصالح الخاصة لؤلعضاء مف

البمداف النامية»(.)2

كما تنص المادة  12فقرة  10عمى أنو «يجكز في سياؽ المشاكرات المتعمقة بتدبير
متخذ مف عضك مف البمداف النامية ،أف يتفؽ الطرفاف عمى تمديد الفترات المحددة في الفقرات 7
ك 8مف المادة  4كاذا لـ يتفؽ الطرفاف المتشاكراف في نياية الفترة المعنية مف االتفاؽ قاـ رئيس
الجياز بالبت بعد التشاكر مع الطرفيف في تمديد الفترة أك عدـ تمديدىا.)3(»....

لقد عمؿ اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة عمى تأكيد ضركرة تشجيع البمداف النامية عمى
كلكج األسكاؽ العالمية مع األخذ بعيف االعتبار أكضاعيا عند النظر في النزاعات التي تككف
ىذه األخيرة طرفا فييا ،كعامؿ مؤثر كمتأثر ،كىنا يثار التساؤؿ حكؿ مدل فعمية ىذه الحماية،
خاصة بالنظر إلى عبارة «....تكلى اىتماما خاصا لممشاكؿ كالمصالح الخاصة لؤلعضاء مف
البمداف النامية».
فيذه العبارة جاءت بصفة عامة كمطمقة كىي بحاجة إلى المزيد مف التحديد كالتدقيؽ
حتى يككف التزاـ الدكؿ المتقدمة باالىتماـ بمشاكؿ الدكؿ النامية كاضحا كفعاال ،خاصة كأنو

عند مقارنة نسبة لجكء الدكؿ النامية إلى المشاكرات ،نجدىا ضئيمة بالنسبة لمدكؿ المتقدمة(،)4

ىذه المقارنة ،تؤدم بنا إلى التساؤؿ حكؿ سبب نفكر –إف صح التعبير -أك عدـ لجكء الدكؿ
النامية إلى أسمكب المشاكرات ،فيؿ يعتبر ىذا األسمكب مقصك ار فقط عمى بعض الدكؿ أك ىذا
راجع إلى عدـ كفاءة الدكؿ النامية؟

( -)1جبلؿ كفاء محمديف ،مرجع سابؽ ،ص  47ك.48

( -)2مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)3المذكرة نفسيا.

) -(4عبد الخالؽ الدحماني ،مرجع سابؽ ،ص .19
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كنشير إلى أكؿ نزاع عقد أماـ المنظمة العالمية لمتجارة ،حينما تقدمت سنغافكرة بطمب
إجراء مشاكرات مع ماليزيا بسبب قياـ ىذه األخيرة بحظر استيراد مادتي "البكليثيميف
كالبكليبركليف"

()1

إال بعد الحصكؿ عمى تراخيص االستيراد ،كتـ تسكية ىذا النزاع كما تـ إخطار

الدكؿ المعنية بذلؾ في .)2(1995/07/19

كأيا كانت أطراؼ المشاكرات دكال متقدمة أك نامية ،فإف نتائجيا ممزمة لجميع
األطراؼ ،سكاء حظركا المشاكرات أـ ال ،فبل يجكز ليذه األطراؼ أف تتنكر ليا أك أف تثير

مسألة قد تـ الفصؿ فييا خبلؿ ىذه المشاكرات(.)3

المطمب الثاني :األساليب االختيارية لتسوية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة

يمكف ألطراؼ النزاع أف تتفؽ فيما بينيا عمى إتباع طرقا كدية كاختيارية لتسكية

نزاعاتيا ،حيث يمكنيا مف ناحية أكلى استخداـ األساليب الدبمكماسية (الفرع األكؿ) ،كالتي
تتمثؿ في المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة ،كمف ناحية ثانية ،ليا خيار المجكء إلى التحكيـ
السريع كطريؽ اختيارم لتسكية النزاعات (الفرع الثاني) ،كىذا مف أجؿ الكصكؿ إلى تسكية
مرضية ،قبؿ أف يتـ فرض ق اررات ممزمة عمييا مف طرؼ الفرؽ الخاصة بتسكية النزاع في
المنظمة العالمية لمتجارة.
الفرع األوؿ :األساليب الدبموماسية (المساعي الحميدة -التوفيؽ -والوساطة)

تتمثؿ األساليب الدبمكماسية التي يمكف لؤلطراؼ المجكء إلييا طكاعية لتسكي ػ ػ ػ ػة

نزاع ػاتيـ ،كما ذكرتيا المادة الخامسة مف مذكرة التفاىـ في المساعي الحميدة كالتكفيؽ
كالكساطة( ،)4كسنتعرض لمفيكـ ىذه األساليب ،كشركط المجكء إلييا ،كنتائجيا ،ككذا كيفية
معاممة البمداف النامية في (ـ.ع.ت) مف خبلؿ ىذه األساليب في النقاط التالية:

( -)1كىما مف المشتقات البترككيماكية.

( -)2عبد المطمب عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص .248

( -)3بكقزكلة كريمة ،مرجع سابؽ ،ص .92

)-(4إف سبب دمج ىذه األساليب الثبلثة في نص مادة كاحدة ،راجع إلى افتراض كاضعي نص مذكرة التفاىـ عمى القكاعد
كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات معرفة المخاطبيف بيذه المادة بإجراءات األساليب المذككرة ،كىذا نظ ار المتيازىا بالطابع
العرفي ،...انظر في ذلؾ :قادرم طارؽ ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مرجع سابؽ ،ص .67
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أوال :مفيوـ األساليب الدبموماسية
تتقاسـ األساليب الدبمكماسية نقطة مشتركة ككنيا تمثؿ جيكدا يبذليا طرؼ ثالث
لمساعدة طرفي النزاع عمى تسكيتو ،حيث يمكف أف يككف ىذا الطرؼ إما فردا كاحدا كأميف عاـ

إحدل المنظمات الدكلية ،أك شخصية دكلية بارزة أك منظمة دكلية( ،)1كجرل التطرؽ إلى ىذه

النقاط في تعريؼ األساليب الدبمكماسية مع عرض خصائصيا:
 -1تعريؼ األساليب الدبموماسية

لـ تعرؼ المادة الخامسة مف مذكرة التفاىـ الكسائؿ الدبمكماسية كالمتمثمة في المساعي
الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة ،كانما أشارت فقط إلى أنو يمكف لؤلطراؼ المجكء إلييا طكاعية أك
اختياريا ،كىذا يعني أف مذكرة التفاىـ تركت تعريفيا لمقانكف الدكلي كما ىك متعارؼ عميو في
ىذا الشأف.
فاألساليب الدبمكماسية لتسكية النزاعات ىي أساليب كدية ،كال يككف الحؿ الذم يتـ
التكصؿ إليو عف طريؽ ىذه األساليب ممزما إال إذا قبمتو األطراؼ ،أم أف إجراءات ىذه
األساليب تعتمد عمى رضا ىذه األطراؼ ،كما تككف الق اررات الصادرة عنيا غير ممزمة إال في
حالة ما إذا اتفقت األطراؼ عمى غير ذلؾ ،كفي حالة العكس ،يتـ المجكء إلى القضاء أك إلى
ىيئة التحكيـ لتسكية نزاعاتيـ( .)2كسنحاكؿ التطرؽ إلى تعريفيا نقطة بنقطة.
أ -المساعي الحميدة
المساعي الحميدة ىي «كسيمة بمقتضاىا يقكـ شخص أك ىيئة بالتكسط بيف األطراؼ
المتنازعة مف أجؿ استم اررية عممية التفاكض ،التي يمكف أف تؤدم إلى حؿ النزاع»

()3

أم أنو

في حالة عدـ تمكف أطراؼ النزاع مف التكصؿ إلى اتفاؽ مرض عف طريؽ المفاكضات أك

المشاكرات ،يجكز ليا أف تمتمس أك تمجأ لطرؼ ثالث(.)4

( -)1سميـ بكدليك" ،منظمة التجارة العالمية ونظاـ تسوية النزاعات" ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،جامعة منتكرم ،قسنطينة ،المجمد
ب ،عدد  ،32ديسمبر ،2009 ،ص .352

( -)2بشار محم د األسعد ،عقكد االستثمار في العبلقات الدكلية الخاصة (ماىيتيا ،القانكف الكاجب التطبيؽ عمييا ،كسائؿ تسكية
منازعاتيا) ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،2006 ،ص .314

( -)3سميـ بكدليك ،مرجع سابؽ ،ص .352

( -)4قايدم سامية ،التجارة الدكلية كالبيئة ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمكـ في تخصص القانكف ،كمية الحقكؽ ،جامعة
مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،2010 ،ص .330
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كىكذا ،تتسع دائرة المشاكرات مف طرفي النزاع إلى طرؼ ثالث في أسمكب المساعي
الحميدة ،كيصبح ليذا األسمكب أىمية خاصة في حالة قطع العبلقات الدبمكماسية بيف الدكلتيف
المتنازعتيف ،لذلؾ يبذؿ الطرؼ مساعيو الحميدة ،بطمب مف أطراؼ النزاع أك مف تمقاء نفسو أك
بناءا عمى طمب الغير ،فينقؿ الرسائؿ كاالقتراحات كيحاكؿ خمؽ مناخ يكافؽ فيو الطرفاف
المتنازعاف عمى إجراء مشاكرات مباشرة فيما بينيما.
كتنتيي المساعي الحميدة ،بمجرد إقناع األطراؼ المتنازعة بالجمكس إلى مائدة

المفاكضات ،أك استئنافيا إذا قطعاىا أك حتى قبكؿ مبدأ التسكية الكدية(.)1
ب -أسموب التوفيؽ

()2

عمى الرغـ مف تكريس االتفاقيات الدكلية ألسمكب التكفيؽ كسبيؿ مف سبؿ النزاعات

إال أنيا لـ تتعرض لكضع تعريؼ لو ،فقد اكتفت بتبياف كسائؿ التسكية كأغفمت كضع تعريؼ
ليا تاركة ىذا األمر لمفقو.
كيمكف تعريؼ التكفيؽ بأنو «طريؽ كدم لتسكية النزاعات التي تنشأ بيف األطراؼ ،قكامو
اختيار الغير (المكفؽ) لمقياـ بالتكفيؽ كصكال إلى حؿ النزاع عف طريؽ التقريب بيف كجيات

النظر المختمفة»(.)3

كيتميز التكفيؽ بأنو أسمكب سياسي قانكني مرف ،يأخذ بعيف االعتبار ظركؼ كؿ نزاع
ككذا ظركؼ أطرافو ،مع خضكعو لمقانكف الدكلي ،كىذا ما يعطي ضمانا لؤلطراؼ بأنو

سيخضع لقكاعد مكضكعية قانكنية كليس العتبارات شخصية أك إيديكلكجية(.)4

يتـ إنشاء لجنة التكفيؽ بناءا عمى طمب أحد أطراؼ النزاع ،كتشكؿ ىذه المجنة ما لـ
يتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ مف  5أعضاء يعيف كؿ طرؼ عضكيف ،كيختار ىؤالء
األعضاء مجتمعيف رئيسا ،ىذا عندما يككف النزاع بيف طرفيف ،أما في حالة ما إذا تعددت
( -)1الخير قشي ،المفاضمة بيف الكسائؿ التحاكمية كغير التحاكمية في تسكية المنازعات الدكلية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،1999 ،ص .21

( -)2نشير إلى أف التكفيؽ ىك أسمكب حديث العيد نسبيا كلـ يدخؿ التعامؿ الدكلي إال في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،حيث
ظيرت أىميتو في مجاؿ القانكف الدكلي العاـ بصفة عامة كمجاؿ العبلقات التجارية بصفة خاصة ،في ككنو كسيمة سممية لحؿ

المنازعات الدكلية ،يطغى عمى تشكيميا العنصر الحيادم ،...لمزيد مف التفصيؿ انظر :الخير قشي ،مرجع سابؽ ،ص .25

( -)3محمد إبراىيـ مكسى ،التكفيؽ التجارم الدكلي كتغير النظرة السائدة حكؿ سبؿ تسكية منازعات التجارة الدكلية ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .23

( -)4عبد الخالؽ الدحماني ،مرجع سابؽ ،ص .27
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أطراؼ النزاع ،فتعيف األطراؼ التي ليا نفس المصمحة أعضاءىا في المجنة باالتفاؽ

المشترؾ(.)1

ج -أسموب الوساطة
يقصد بالكساطة ،قياـ طرؼ ثالث بتييئة األجكاء لجمع األطراؼ المتنازعة بيدؼ إجراء
المفاكضات المباشرة بينيا باقتراح الحمكؿ قصد تسكية النزاع ،كيجكز لمكسيط أف يتصؿ بأطراؼ
النزاع بصكرة منفردة أك مجتمعة قصد تقريب كجيات النظر كاقتراح الحمكؿ كالنصائح أك

التكصيات ،ليس ليا قكة اإللزاـ( ،)2فالكسيط ال يممؾ سمطة إصدار القرار ،كانما تتجمى
صبلحياتو في حث المتخاصميف عمى قبكؿ تكصياتو كاقتراحاتو ال غير(.)3

كتتخذ الكساطة أشكاال عديدة ،فيناؾ الكساطة البسيطة ،كىذا الشكؿ يقترب مف نظاـ

التكفيؽ في كجكد شخص يسعى إلى تقريب كجيات النظر بالنسبة لؤلطراؼ المتنازعة( ،)4كىناؾ
الكساطة االستشارية ،كىي التي يطمب فييا أطراؼ النزاع مف خبير أك محاـ استشارة في
مكضكع النزاع ،بالتدخؿ ككسيط لحؿ النزاع ،كعندما يقكـ الكسيط بميمة التحكيـ ،في حاؿ ما
إذا فشمت ميمة الكساطة ،نككف أماـ الكساطة التحكيمية ،كأماـ الكساطة القضائية حيف تقكـ
المحاكـ قبؿ الفصؿ في النزاع ،بالعرض عمى األطراؼ اقتراح المجكء إلى أسمكب الكساطة

أكال(.)5

 -2خصائص األساليب الدبموماسية في المنظمة العالمية لمتجارة
عند التعرض لمضمكف المادة الخامسة ،مف مذكرة التفاىـ ،نستخمص مجمكعة مف
الخصائص تتميز بيا أساليب المساعي الحميدة كالتكفيؽ الكساطة كالتي تتمثؿ فيما يمي:

( -)1قايدم سامية ،مرجع سابؽ ،ص .330

( -)2سييؿ حسيف الفتبلكم ،مرجع سابؽ ،ص .135

( -)3محمد نبيي ،الطرؽ البديمة لتسكية النزاعات التجارية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة
الجزائر  ،1السنة الجامعية  ،2012-2011ص .35

( -)4سييؿ حسيف الفتبلكم ،مرجع سابؽ ،ص .136
( -)5محمد نبيي ،مرجع سابؽ ،ص .34
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أ -طواعية المجوء إلى األساليب الدبموماسية
تنص الفقرة األكلى مف المادة الخامسة عمى أف «المساعي الحميدة ،كالتكفيؽ كالكساطة

إجراءات تتخذ طكعيا إذا كافؽ عمى ذلؾ طرفا النزاع»(.)1

يتضح مف ىذا النص ،أف ىذه األساليب الثبلثة ىي أساليب اختيارية كليست
إجبارية ،مثؿ المشاكرات ،حيث أنو ال يتـ المجكء إلييا ،إال في حالة مكافقة أطراؼ النزاع
طكاعية كاختياريا كاراديا.
تجدر اإلشارة ،إلى أف نص المادة الخامسة في فقرتيا السادسة ،عمى جكاز المدير
العاـ لممنظمة بحكـ كظيفتو عرض مساعيو الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة ،ىك بيدؼ مساعدة
أطراؼ النزاع عمى تسكية النزاع فقط ،كىذا ال يعني إجبارىـ عمى الرضكخ ألمر المدير العاـ،
فتدخؿ ىذا األخير ،يبقى دائما في إطار الطكاعية كقبكؿ أطراؼ النزاع.
ب -سرية إجراءات المساعي الحميدة والتوفيؽ والوساطة

تتـ أساليب كاجراءات المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة في إطار مف السرية التامة،
()2

كىذا ما نصت عميو المادة الخامسة في فقرتيا الثانية مف مذكرة التفاىـ

شأنيا شأف المادة

الرابعة فقرة  ،6التي نصت عمى سرية المشاكرات ،كالمغزل مف ىذه السرية ،ىك الكصكؿ إلى
كنظر لما تضمنو
ا
تسكية النزاع ،لما ليذه الخاصية (السرية) مف تأثير إلنجاح عممية التسكية،
مف حفظ لممكاقؼ التي يتخذىا أطراؼ النزاع.
ككذا لما يتـ تبادلو مف مذكرات ال يرغب األطراؼ في اإلعبلف كالكشؼ عنيا أماـ
الرأم العاـ ،الشيء الذم يضمف ليما الحرية الكاممة في الحكار كتبادؿ اآلراء كالنتائج ،كىذا
يخدـ التعمؽ في البحث عف األسباب الحقيقية لمنزاع ،كبالتالي إيجاد الحمكؿ النيائية لو ،كالذم
يخدـ بدكره أطراؼ النزاع كالتجارة الدكلية ككؿ.
كلكف عند استقراء الفقرة الثانية مف المادة الخامسة كبالضبط عند ذكر مصطمح
«كبخاصة المكاقؼ التي يتخذىا أطراؼ النزاع» يمكف أف نممس تكجو ىذه المادة إلى إمكانية
المجكء إلى العبلنية بالنسبة لبعض اإلجراءات ،إذا كافقت أطراؼ النزاع عمى ذلؾ.
( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)2تنص المادة  2/5مف المذكرة نفسيا عمى أنو «تككف إجراءات المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة سرية كبخاصة
المكاقؼ التي يتخذىا طرفا النزاع خبلؿ ىذه اإلجراءات كينبغي أف ال تخؿ بحقكؽ أم مف الطرفيف في أية سبؿ تقاضي أخرل
كفؽ ىذه اإلجراءات».
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ج -عدـ خضوع األساليب الدبموماسية لمقيود الزمنية
إف عدـ خضكع األساليب الدبمكماسية لمقيكد الزمنية ،ليس في مطمقو ،كانما يمكف
التمييز بيف الحالتيف التاليتيف:
ج -1-حالة االنتياء مف المشاورات

()1

لـ تحدد المادة الخامسة مف مذكرة التفاىـ

أجبل معينا يتـ مف خبللو تطبيؽ

إجراءات األساليب الدبمكماسية المشار إلييا أعبله ،كانما تركت الحرية الكاممة لطرفي النزاع في
تحديد الكقت المبلئـ لبدايتيا كنيايتيا.
ج -2-حالة البدء في المشاورات وعدـ االنتياء منيا
إف الحرية الكاممة التي منحت لطرفي النزاع في تحديد الكقت المبلئـ إلجراءات
األساليب الدبمكماسية ،ليست مطمقة في كؿ الحاالت ،حيث كضعت المادة الخامسة في فقرتيا
الرابعة قيدا ىاما عمى ىذه الحرية ،عندما نصت عمى أنو «عند الشركع في المساعي الحميدة
أك التكفيؽ أك الكساطة في غضكف  60يكما بعد تاريخ تسمـ طمب عقد المشاكرات ينبغي
لمطرؼ الشاكي أف يتيح فترة  60يكما بعد تاريخ تسمـ عقد المشاكرات قبؿ أف يطمب إنشاء
الفريؽ ،كيجكز لمطرؼ الشاكي أف يطمب إنشاء الفريؽ خبلؿ فترة الػ 60يكما ،إذا اعتبر طرفا

النزاع معا أف المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة قد أخفقت في تسكية النزاع»(.)2

يستفاد مف ىذه المادة ،أنو في حالة ما إذا بدأت األطراؼ أيا مف اإلجراءات خبلؿ 60
يكما ب عد تاريخ تسمـ طمب إجراء المشاكرات تمتزـ الدكلة الشاكية بعدـ تقديـ طمب إنشاء الفريؽ
الخاص قبؿ أف تنقضي ىذه المدة " 60يكما التالية لتاريخ تسمـ طمب عقد المشاكرات" ،ما لـ
يعتبر الطرفاف المتنازعاف معا أف ىذه األساليب قد فشمت خبلليا ،كىنا يجكز لمدكلة الشاكية أف
تتقدـ إلى جياز تسكية النزاعات بطمب إنشاء الفريؽ الخاص.
كتجيز المادة الخامسة في الفقرة  05مف مذكرة التفاىـ إمكانية مكاصمة إجراءات
المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة في نفس الكقت الذم تجرل فيو إجراءات الفريؽ في

حالة ما إذا كافؽ طرفا النزاع عمى ذلؾ(.)3

( -)1تنص المادة  3 /5مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات عمى أنو «يجكز ألم طرؼ في
نزاع أف يطمب المساعي الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة في أم كقت كيجكز بدؤىا في أم كقت كانياؤىا في أم كقت .»....

( -)2مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)3المادة  5 / 5مف المذكرة نفسيا.
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كما تتمتع األساليب الدبمكماسية بخصائص أخرل ،نذكرىا فيما يمي:
 أنيا تحافظ عمى سيادة الدكلة ،فيي كحدىا تممؾ القرار في المجكء إلى ىذه الكسائؿ أـ ال. تتضمف ىذه األساليب بحث تسكية النزاع بكاسطة أشخاص ىـ في العادة مكضع ثقة مفجانب األطراؼ المتنازعة.
 تسعى ى ذه األساليب لمساعدة أطراؼ النزاع في التكصؿ إلى التسكية بعيدا عف تأثيرالعكامؿ السياسية التي تميز العبلقات بيف الدكؿ المتنازعة ،حيث يمكف أف تجمع الحؿ
بيف االعتبارات القانكنية كالسياسية ،كاعتبارات العدؿ كاإلنصاؼ متى كافؽ أطراؼ النزاع

عمى ذلؾ(.)1

 يمكف المجكء إلييا في كافة المنازعات الدكلية. االقتصاد في النفقات :حيث تقؿ المصاريؼ التي تتطمبيا ىذه األساليب كثي ار عف نفقاتالتحكيـ كأتعاب المحكميف ،كىذا في حالة نجاحيا ،أما في حالة فشميا ،فتعكد األطراؼ
المتنازعة إلى نقطة البداية ،كىنا تككف قد أىدرت الماؿ الذم تـ إنفاقو باإلضافة إلى

الكقت(.)2

ثانيا :شروط المجوء إلى األساليب الدبموماسية في المنظمة العالمية لمتجارة
يخضع لجكء األطراؼ إلى األساليب الدبمكماسية االختيارية لشركط معينة ،كىذا راجع
مف جية ،لطبيعة المنظمة العالمية لمتجارة ،كلمجيات التي تقكـ بيذه المياـ مف جية أخرل،
كتتمثؿ ىذه الشركط في:
 -1مكافقة األطراؼ عمى المجكء ليذه األساليب ،إذ ال يمكف ألم جية إجبار الدكؿ
الطرؼ في النزاع عمى انتياج ىذه األساليب.
 -2الفشؿ في الكصكؿ إلى حؿ لمنزاع بكاسطة أسمكب المشاكرات ،فصحيح أف المجكء إلى
األساليب الدبمكماسية يككف بصفة إرادية كما أشرنا إليو ،لكف يككف المجكء إلييا في

حاؿ تشاكر أطراؼ النزاع كفشميـ في الكصكؿ إلى حؿ مرض ليما(.)3

( -)1خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .333-332
( -)2كغالبا ما يتـ المجكء إلى أسمكبي الكساطة كالتكفيؽ في عقكد االستثمار ،بشار محمد األسعد ،مرجع سابؽ ،ص .315
( -)3سميـ بكدليك ،مرجع سابؽ ،ص .354
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 -3التزاـ األطراؼ مف خبلؿ ىذه األساليب ،بالتكصؿ إلى نتيجة أك حؿ يتكافؽ مع
نصكص اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة ككذا االلتزاـ بعدـ اإلخبلؿ بحقكؽ األعضاء.
 -4يجب عمى األشخاص الذيف يمارسكف ىذه األساليب ،أم الذيف يقدمكف مساعييـ
الحميدة أك المكفقكف أك الكسطاء ،أف يتمتعكا بمعايير كمميزات ،مثؿ :الحضكر القكم
كالقدرة عمى التكاصؿ كالصبر كطكؿ النفس كالذكاء ككذا التمتع بالكفاءة المينية،
كاإللماـ بالمسائؿ اإلدارية كالقانكنية ككذلؾ يجب أف يتمتعكا بدراية كافية بالحياة
التجارية كخصائصيا ،كىذا بيدؼ االستيعاب السريع لظركؼ القضية ،بالتالي

الكصكؿ إلى اقتراح الحمكؿ المناسبة قدر المستطاع(.)1

 -5كالشرط األىـ ىك أنو ال يمكف أف يككنكا مف أطراؼ النزاع ،كىذا بدييي.
ثالثا :نتيجة األساليب الدبموماسية في المنظمة العالمية لمتجارة
ينتج عف مباشرة المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة:
 إما تسكية النزاع ،كىذا بارتضاء طرفي النزاع عمى الحؿ المتكصؿ إليو. كاما العكس أم عدـ التسكية ،كفي ىذه الحالة ،يجكز ليذه األطراؼ المجكء إلى طمبإنشا ء الفريؽ الخاص مف أجؿ تسكية النزاع ،كيجكز استمرار إجراءات األساليب الدبمكماسية
بالمكازاة مع عممية إنشاء ىذا الفريؽ بشرط مكافقة طرفا النزاع عمى ذلؾ ،أم ،في نفس الكقت
الذم تجرم فيو إجراءات الفريؽ الخاص إلى غاية صدكر التقرير كاعتماده مف طرؼ جياز
تسكية النزاعا ت ،حيث أنو ال يممؾ ىذا الفريؽ الخاص أث ار مكقفا لمكسائؿ الدبمكماسية في نظاـ
تسكية النزاعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ،باعتبار أف ىدؼ المنظمة ىك التكصؿ لحؿ

النزاع لممحافظة عمى استقرار العبلقات كالمعامبلت التجارية بيف الدكؿ(.)2

كىنا يتبادر إلى األذىاف ،السؤاؿ حكؿ جدكل عرض ىذا النزاع عمى الفريؽ الخاص
كالخكض فيو كبذؿ المجيكدات مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ لو ،في حيف تستطيع أطراؼ النزاع
اإلعبلف عف تكصميا إلى تسكية كدية ،كبالتالي يمكف القكؿ أنو إىدار لكقت الفريؽ ،كاشغالو
بقضايا يمكف تسكيتيا كديا.

( -)1عبد الخالؽ الدحماني ،مرجع سابؽ ،ص .32
)(2
- Sandrine MALGEAN DUBOIS, Droit de l’organisation mondiale du commerce et protection
de l’environnement, Bruylant, 2003, p356.
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رابعا :كيفية معاممة البمداف النامية مف خالؿ األساليب الدبموماسية
لقد تضمنت مذكرة التفاىـ نصكصا تكلي اىتماما كمعاممة تفضيمية لمبمداف النامية التي

تككف طرفا في النزاع ،كتمديد فترة المشاكرات( ،)1كفي مجاؿ الكسائؿ الدبمكماسية أيضا في

حالة عدـ التكصؿ إلى حؿ مرض لؤلط ارؼ ،فمممدير العاـ أك رئيس جياز تسكية النزاعات أف
يعرضا مساعييما الحميدة أك التكفيؽ أك الكساطة أك التحكيـ قبؿ طمب تشكيؿ الفريؽ
الخاص ،في شكؿ مساعدة منيما لمبمداف النامية كاألقؿ نمكا ،كال يتـ ىذا إال بطمب مف الدكلة

نفسيا(.)2

كمف بيف االمتيازات الممنكحة أيضا لمدكؿ النامية ،أنو إذا تقدـ عضك مف بمد ناـ شككل
ضد بمد متقدـ ،فإف لمعضك الشاكي كامؿ الحرية في االختيار ،إما االستناد إلى األحكاـ الكاردة
في المادة الرابعة الخاصة بالمشاكرات أك المادة الخامسة الخاصة بالمساعي الحميدة كالتكفيؽ
كالكساطة ،أك المادتيف السادسة كالثانية عشر المتاف تختصاف بالفرؽ الخاصة أك المجكء إلى
األحكاـ الكاردة في القرار الصادر في  05أفريؿ .1966
كيحقؽ أسمكب الكسائؿ الدبمكماسية ىدفو في تسكية النزاعات ،إذا تـ تطبيؽ مبدأ حسف
النية مف طرؼ الدكؿ األعضاء ،كفي حالة ما إذا لـ يتـ إعماؿ ىذا المبدأ ،فإنو مف الصعب

تحقيؽ اليدؼ المنشكد كتجنيب الدكؿ األعضاء إىدار الكقت كالمصاريؼ الزائدة( ،)3خاصة
بالنسبة لمدكؿ النامية ،نظ ار لمتكاليؼ الكبيرة كاإلجراءات الطكيمة التي قد ال تقدر عمى
مكاجيتيا.

( -)1كما أشرنا إليو في المطمب األكؿ مف المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ.

( -)2انظر عمى التكالي :المادة  5فقرة  6كالمادة  24فقرة  02مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية
النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)3محمد حامد السيد المميجي ،أثر اتفاقات الجات عمى حقكؽ الممكية الفكرية كآلية تسكية المنازعات الدكلية كفقا ألحكاميا،
رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه في الحقكؽ ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف شمس ،مصر ،دكف ذكر السنة ،ص.221
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الفرع الثاني :التحكيـ السريع كطريؽ اختياري لتسوية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة
أعطت مذكرة التفاىـ ألطراؼ النزاع في المنظمة العالمية لمتجارة حؽ المجكء إلى

أسمكب التحكيـ السريع بمقتضى المادة  25منيا( ،)1حيث تعتبره أسمكبا اختياريا آخر لتسكية
النزاعات ،باإلضافة إلى أساليب المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة ،كقبؿ أف نتطرؽ إلى
التحكيـ السريع ككسيمة بديمة كاختيارية لتسكية النزاعات في إطار (ـ.ع.ت) ،نتعرض لمفيكـ
التحكيـ التجارم الدكلي بصفة عامة ،ثـ نعرج عمى التحكيـ التجارم الدكلي في الجزائر.
أوال :مفيوـ التحكيـ التجاري الدولي
يمثؿ التحكيـ أحد أقدـ الكسائؿ البديمة عف المحاكـ التي يمجأ إلييا الخصكـ مف أجؿ
تسكية نزاعاتيـ ،كيرجع الكجكد األكؿ لفكرة التحكيـ إلى عصكر ركما القديمة ،مع اتساع سمطة
القاضي كظيكر عدالة مبدأ حسف النية( ،)2كلقد حظي التحكيـ التجارم الدكلي باىتماـ كبير،

كىذا نتيجة لزيادة التبادؿ التجارم بيف الدكؿ ،العامؿ الذم أدل إلى اتساع دائرة العبلقات
كالمعامبلت االقتصادية ،حيث برز التحكيـ ككسيمة ىامة لتسكية النزاعات الدكلية نظ ار لمبلئمتو
مع ىذا النكع مف النزاعات التي تتزايد يكما بعد يكـ.
كما بدأ مصطمح التحكيـ التجارم الدكلي في االنتشار دكليا ،بعد أف تـ استخدامو
()3

كتبنيو مف طرؼ لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي

).(CNUDCI

(-)1تنص المادة  25مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات عمى أنو «يمكف لمتحكيـ السريع
ضمف منظمة التجارة العالمية ككسيمة بديمة مف كسائؿ تسكية النزاعات أف ييسر التكصؿ إلى حؿ لبعض النزاعات عمى
المسائؿ التي يحددىا الطرفاف بكضكح.»...

( -)2أحمد بف حاجة ،التحكيـ كحؿ المنازعات في العقكد االقتصادية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ ،فرع قانكف
المؤسسات ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،2006-2005 ،ص .01

( -)3تعتبر ىذه المجنة إحدل أجيزة األمـ المتحدة التي أنشأت بمكجب القرار رقـ  2205الصادر بتاريخ  1966/12/17مف
طرؼ الجمعية العمكمية في دكرتيا الحادية كالعشريف ،كتيدؼ ىذه المجنة إلى تنسيؽ القانكف التجارم الدكلي كتكحيده ،...لمزيد
مف التفصيؿ راجع :نادر محمد إبراىيـ ،مركز القكاعد عبر الدكلية أماـ التحكيـ االقتصادم الدكلي ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،2002 ،ص .18
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 -1تعريؼ التحكيـ التجاري الدولي
يرتبط التحكيـ التجارم الدكلي بشكؿ كثيؽ بالتجارة الدكلية كالتبادؿ التجارم
الدكلي ،كازدادت أىميتو ككسيمة لتسكية نزاعات التجارة الدكلية بازدياد أىمية ىذه التجارة
كحجميا ،كظيكر اتفاقيات التجارة الدكلية عمى المستكل اإلقميمي كالعالمي ،كظيكر دكر
الشركات متعددة الجنسيات ككذا اتجاه الكثير مف الدكؿ النامية إلى تطبيؽ سياسات اقتصاد
السكؽ الحر مف أجؿ جذب االستثمار األجنبي ،كخصخصة ممكية الدكلة لممشركعات
الكبرل ،باإلضافة إلى إزالة الحكاجز الجمركية ،كؿ ىذه العكامؿ ،أكدت عمى الحاجة الممحة
إلى حؿ ناجع لمنزاعات التي تنشأ بيف األطراؼ المتعاقدة عمى أساس دكلي(.)1

لذا حظي التحكيـ بعدة دراسات ،ككردت عدة تعاريؼ بشأنو نذكر منيا:
يعرؼ التحكيـ بصفة عامة عمى أنو" :اتفاؽ أطراؼ عبلقة قانكنية معينة عقدية كانت أك
غير عقدية عمى أف يتـ الفصؿ في المنازعة التي ثارت بينيـ أك التي يحتمؿ أف تثار عف

طريؽ أشخاص يتـ اختيارىـ.)2("...

كما يعرؼ أيضا بأنو "اتفاؽ يبف طرفيف أك أكثر عمى إخراج نزاع أك عدد مف
النزاعات مف اختصاص القضاء كأف يعيد بو إلى ىيئة تتككف مف محكـ أك أكثر لمفصؿ فيو

بقرار ممزـ"(.)3

كيعرؼ التحكيـ التجارم الدكلي بأنو "االتفاؽ عمى إحالة النزاع المتصؿ بمسألة مف
مسائؿ التجارة الدكلية الذم ينشأ بيف الخصكـ إلى جية غير المحاكـ لمفصؿ فيو ،كيككف القرار

التحكيمي الصادر ممزما ليـ"(.)4

( -)1إيياب عمرك ،التحكيـ التجارم الدكلي المقارف في ضكء تحكؿ سياسات التنمية االقتصادية في الدكؿ النامية ،مؤسسة
الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2014 ،ص .50

( -)2عبد الباسط محمد عبد الكاسع ،النظاـ القانكني التفاؽ التحكيـ( ،دراسة تحميمية مقارنة) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
 ،2013ص .16

( -)3ميند أحمد الصانكرم ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص (دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي في
غالب التشريعات العربية كاألجنبية كاالتفاقيات كالمراكز الدكلية) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2005 ،ص .33

( -)4طالب حسف مكسى ،المكجز في قانكف التجارة الدكلية ،الدار العممية الدكلية كمكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
الطبعة السابعة ،2012 ،ص  ،288مشار لو أيضا لدل أحمد بف حاجة ،مرجع سابؽ ،ص .04
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كقد جاء تعريؼ التحكيـ التجارم الدكلي ،في القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم

()1

الدكلي

الصادر عف لجنة األمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلية االكنيستراؿ أك (،)CNUDCI

كمايمي:
«يككف التحكيـ التجارم دكليا:
أ -إذا كاف مق ار عمؿ طرفي اتفاؽ التحكيـ ،كفؽ عقد ذلؾ االتفاؽ كاقعيف في دكلتيف
مختمفتيف،
ب -أك إذا كاف أحد األماكف التالية كاقعا خارج الدكلة التي يقع فييا مقر عمؿ
الطرفيف مكاف التحكيـ إذا كاف محددا في اتفاؽ التحكيـ أك طبقا لو أك أم مكاف
ينفذ فيو جزء ىاـ مف االلتزامات الناشئة عف العبلقة التجارية أك المكاف الذم

يككف لمكضكع النزاع أكثؽ صمة بو.)2(»...

كينبغي تفسير مصطمح "التجارم" تفسي ار كاسعا ،بحيث يشمؿ المسائؿ الناشئة عف
جميع العبلقات ذات الطبيعة التجارية ،تعاقدية كانت أك غير تعاقدية ،كالعبلقات ذات الطبيعة
التجارية تشمؿ ،دكف حصر المعامبلت التالية:
"أم معاممة تجارية لتكريد السمع أك الخدمات أك تبادليا ،اتفاقات التكزيع ،التمثيؿ
التجارم أك الككالة التجارية ،إدارة الحقكؽ لدل الغير ،التأجير الشرائي ،تشييد المصانع،
الخدمات االستشارية ،األعماؿ اليندسية ،إصدار التراخيص ،االستثمار ،التمكيؿ ،األعماؿ
المصرفية ،التأميف ،اتفاؽ أك امتياز االستغبلؿ ،المشاريع المشتركة كغيرىا مف أشكاؿ التعاكف
الصناعي أك التجارم ،نقؿ البضائع أك الركاب جكا أك بح ار أك بالسكؾ الحديدية أك بالطرؽ

البديمة"(.)3

( -)1صدر قانكف التحكيـ النمكذجي عف لجنة األمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلية ( )CNUDCIعاـ  ،1985كقد تـ تعديؿ
بعض نصكصو في عاـ ( 2006المكاد  ،)2/35 ،7 ،2/1كما تـ اعتماد الفصؿ الرابع -أ -الجديد ليحؿ محؿ المادة ،17

كالمادة ( 2أ) الجديدة ،كقد تـ تصميـ ىذا القانكف بشكؿ خاص لمتحكيـ التجارم الدكلي ،أنظر :إيياب عمرك ،مرجع سابؽ،
ص .51

) -)2قانكف األكنيستراؿ النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي نعاو  ،1985يع انرعذٌالخ انرً اعرًذخ فً عاو َ ،2006شر عهى
يىقع االَررَدwww.unicitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf :
( -)3المرجع نفسو ،هايش .2
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لعؿ أشمؿ تعريؼ لمتحكيـ ىك ما نصت عميو المادة  37مف اتفاقية الىام األكلى
لتسكية المنازعات بالكسائؿ السممية المبرمة عاـ  1899حيث تنص عمى أنو« :ييدؼ التحكيـ
الدكلي إلى حؿ النزاعات بيف الدكؿ عبر قضاة يتـ اختيارىـ حسب رغبة األطراؼ ذات النزاع
كعمى أساس احتراـ القانكف ،كالمجكء إلى التحكيـ يستتبع التزاما ،بالخضكع بحسف نية لمحكـ

الصادر»( ،)1كركز ىذا التعريؼ عمى اليدؼ الذم تصبك إليو العممية الحكيمية.
-2أنواع التحكيـ التجاري الدولي
ينقسـ التحكيـ التجارم الدكلي إلى عدة أنكاع نذكر منيا:

أ -التقسيـ مف حيث مدى حرية المجوء إليو (التحكيـ االختياري والتحكيـ اإلجباري)

األصؿ أف التحكيـ في نزاعات التجارة الدكلية اختيارم ،أم أنو يتـ باإلرادة الحرة

ألطراؼ النزاع ،كال يقكـ إال باالتفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة ،حيث يمكف أف يككف ىذا
االتفاؽ تنفيذا ألحد شركط العقد الذم نشأت عنو المنازعة أك تنفيذا لمشارطة تحكيمية

مستقمة عف العقد ،يبرميا أطراؼ الخصكمة بعد نشكء النزاع(.)2

لكف ىناؾ حاالت يككف فييا التحكيـ إجباريا بمكجب نص ،كيجب المجكء إليو كطريؽ
لتسكية النزاع ،مثؿ اتفاقية برف ،المبرمة سنة  1961المتعمقة بنقؿ البضائع بالسكؾ
الحديدية...

(.)3

ب -التقسيـ مف حيث مدى وجود منظومة تديره (التحكيـ الحر والتحكيـ المؤسسي)

ينقسـ التحكيـ مف حيث الجية التي تقكـ بو ،إلى تحكيـ حر ( )AD-HOCكتحكيـ

مؤسسي ( ،)Institutionnelفالتحكيـ الحر ىك الصكرة التقميدية لمتحكيـ ،حيث يقكـ أطراؼ
النزاع بتنظيـ إجراءات التحكيـ ،كذلؾ باختيار المحكـ أك المحكمكف الذيف يتكلكف الفصؿ في

النزاع كتحديد اإلجراءات التي يسيركف عمييا أك تفكيضيـ في تحديدىا حسب ظركؼ النزاع(.)4

( -)1نقبل عف :عمر سعد اهلل ،الكجيز في حؿ النزاعات الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .74

( -)2لمزيد مف التفصيؿ انظر:عيساكم محمد ،فعالية التحكيـ في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر(عمى ضكء االتفاقيات
الدكلية لمجزائر) ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك،

 ،2012ص .18

( -)3منير عبد المجيد ،األسس العامة لمتحكيـ الدكلي كالداخمي في القانكف الخاص في ضكء الفقو كقضاء التحكيـ ،دكف ذكر
مكاف الطبعة ،2005 ،ص .09

( -)4عبد الباسط محمد عبد الكاسع ،مرجع سابؽ ،ص .41
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أما التحكيـ المؤسسي ،فتتكاله مراكز كىيئات منظمة دكلية أك كطنية تخصصت في
مجاؿ التجارة الدكلية حيث يككف خضكع األطراؼ لقكاعد ىذه المراكز كالييئات بإرادتيـ ،كمف
أىـ ىذه المراكز :محكمة التحكيـ بالغرفة التجارية الدكلية بباريس كالمركز اإلقميمي لمتحكيـ
عـ المجكء إلى ىذه المراكز بإدراج
بالقاىرة كالمركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار ،كقد ّ
شرط في العقكد الدكلية يقضي بذلؾ(.)1
ج -التقسيـ مف حيث مدى سمطة المحكـ في تطبيؽ القانوف (التحكيـ وفقا لمقانوف
والتحكيـ مع التفويض بالصمح)
إف األصؿ ىك أف يتكلى المحكمكف الفصؿ في النزاع طبقا لقانكف اإلرادة ،أم
تطبيؽ القانكف الذم اتفؽ عميو األطراؼ سكاء كاف قانكنا كطنيا أك غير كطني ،كلكف ىناؾ
التحكيـ مع التفكيض بالصمح ،كفي ىذا النكع يتفؽ األط ارؼ صراحة عمى تخكيؿ المحكـ سمطة
الفصؿ في النزاع كفقا لمبادئ العدالة ،دكف التقيد بقكاعد القانكف ،كىنا يتمتع المحكـ بحرية
كاممة في استخبلص الحمكؿ مف العدالة أك المبادئ العامة لمقانكف أك العادات كاألعراؼ

الدكلية(.)2

إف ما يتمتع بو التحكيـ التجارم الدكلي مف مزايا ،مف سرية كسرعة الفصؿ في
القضايا ،كقمة التكاليؼ بالمقارنة مع القضاء العادم كتمتع المحكميف بالكفاءة كالحياد كالعدالة
تفسر شدة اإلقباؿ عميو مف أطراؼ نزاعات التجارة الدكلية(.)3

ثانيا :التحكيـ التجاري الدولي في القانوف الجزائري

في سياؽ الحديث عف التحكيـ التجارم الدكلي ،ال يفكتنا اإلشارة إلى التحكيـ التجارم

الدكلي في الجزائر ،فمسايرة منيا لمتحكالت االقتصادية التي يعيشيا العالـ خاصة التكتبلت
االقتصادية عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي ،انتقمت الجزائر مف مكقفيا الرافض لمتحكيـ ،إلى
تكريسو في المرسكـ التشريعي  09-93آنذاؾ

()4

كذلؾ مف خبلؿ نص المادة الثانية التي كانت

( -)1منير عبد المجيد ،قضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2010 ،ص .03
( -)2محمد حسيف منصكر ،العقكد الدكلية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،دكف ذكر السنة ،ص .479

( -)3مشار لو لدل كؿ مف :ميند أحمد الصانكرم ،مرجع سابؽ ،ص ص  ،45-42كطالب حسف مكسى ،مرجع سابؽ،
ص ص  ،299-298كعبد الباسط محمد عبد الكاسع ،مرجع سابؽ ،ص .44-43
- Pour plus d’information sur l’historique de l’arbitrage commercial en Algérie consulter:
Mostefa TRARI TANI, Droit Algérien de l’arbitrage commercial international, BERTI Édition,
Alger, 2007, pp 17-33.
)(4
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تنص عمى أنو "يدرج ضمف ىذا الكتاب الثامف مف األمر رقـ  154-66المؤرخ في  08يكنيك
سنة  1966كالمذككر أعبله ،فصؿ رابع في األحكاـ الخاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي كيتضمف
المكاد التالية:
المادة  458مكرر :يعتبر دكلي ا بمفيكـ ىذا الفصؿ الذم يخص النزاعات المتعمقة

بمصالح التجارة الدكلية كالذم يككف فيو مقر أك مكطف أحد الطرفيف عمى األقؿ في الخارج"(،)1

كيعتبر ىذا التكريس قفزة كبيرة في إحداث القطيعة مع االقتصاد المخطط ،كمحاكلة الدخكؿ في

اقتصاد السكؽ ،مسايرة منيا لمتطكرات كالتغيرات التي تحدث عمى الصعيد الدكلي(.)2

كبعدىا جاءت المادة  1039مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية لتعرؼ التحكيـ
التجارم الدكلي كمايمي « :يعد التحكيـ دكليا ،بمفيكـ ىذا القانكف التحكيـ الذم يخص النزاعات

المتعمقة بالمصالح االقتصادية لدكلتيف عمى األقؿ»( ،)3كما منحت المادة  1006إمكانية لجكء
أم شخص إلى التحكيـ في الحقكؽ التي لو مطمؽ التصرؼ فييا.

ثالثا :التحكيـ السريع في المنظمة العالمية لمتجارة
أتاحت مذكرة التفاىـ كما سبقت اإلشارة إليو ،أسمكبا أك كسيمة مف شأنيا تسكية النزاعات
()4

بيف الدكؿ األطراؼ ،كيعتبر التحكيـ بيذه الصفة إجراءا مستقبل بحد ذاتو

يقكـ عمى اتفاؽ

صريح بيف األطراؼ المتنازعة ،فيك تحكيـ اتفاقي يرتضي طرفاه رسـ قكاعده كاجراءاتو(،)5

كسنحاكؿ معالجة التحكيـ السريع في المنظمة العالمية لمتجارة مف خبلؿ النقاط اآلتية:

( -)1يرضىو ذشرٌعً رقى  ،09-93يؤرخ فً  25أترٌم ضُح ٌ ،1993عذل وٌرًى األير رقى  154-66انًؤرخ فً ٌ 8ىٍَى
 1966وانًرضًٍ قاَىٌ اإلجراءاخ انًذٍَح ،ج ر عذد  ،27صادرج قً  27أترٌم ضُح (،1993يهغى) .
()2

 -ذٍرش يراد( ،دراسة نقدية نهًزسىو انتشزيؼي  13-31انًؼدل وانًتًى نقانىٌ اإلجزاءات انًدنية) ،أعًال انًهرقى

انذونً نهرحكٍى انرجاري انذونً فً انجسائر تٍٍ انركرٌص انرشرٌعً وانًًارضح انرحكًٍٍح ،أٌاو  16-15-14-13جىاٌ ،جايعح
عثذ انرحًاٌ يٍرج ،جىاٌ  ،2006ص .185
( -)3قانكف رقـ  ،09-08مؤرخ في  25فيفرم سنة  ،2008يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ،ج.ر عدد  ،21صادرة
بتاريخ  23أفريؿ سنة .2008

( -)4نعار فتيحة" ،التحكيـ في إطار المنظمة العالمية لمتجارة" ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،كمية
الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،عدد  ،2007 ،01ص .162

( -)5مرزاقة آسيا ،تسكية منازعات االستثمار األجنبي ،مذكرة لمحصكؿ عمى شيادة الماجستير ،فرع قانكف األعماؿ ،كمية
الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،2007 ،ص  ،142كىادم طبلؿ ىادم الطائي ،مرجع سابؽ ،ص .438
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 -1شروط التحكيـ السريع
باستقراء نص المادة  25مف مذكرة التفاىـ ،نستخمص أنو يشترط في المجكء إلى التحكيـ
السريع تكفر عدة شركط تتمثؿ فيمايمي:
أ -أف يكوف اتفاؽ التحكيـ السريع بيف دولتيف تنتمياف لممنظمة

تككف تسكية النزاعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ،تككف بيف الدكؿ األعضاء

فييا ،كىك مف الخصائص التي يتمتع بيا (ف.ت.ف في ـ.ع.ت) ،كآليا يشترط لصحة اتفاؽ
التحكيـ السريع أف يككف طرفا االتفاؽ مف الدكؿ األعضاء في المنظمة.
كال يعتد باتفاقات التحكيـ التي تتـ بيف دكلة عضك في المنظمة كدكلة أخرل ليست
عضكا فييا ،حيث أف ىذا االتفاؽ األخير تحكمو قكاعد قانكنية أخرل ،أم االتفاقات الدكلية
كالقكانيف الكطنية كلكائح مراكز التحكيـ الدكلية غير تابعة لممنظمة.
كما يستبعد مف مفيكـ ىذا االتفاؽ االتفاقات التي تعقد بيف دكلة عضك في المنظمة
كأم شخص معنكم آخر سكاءا كاف عاما أك خاصا ،تابعا لدكلة أخرل سكاء كانت عضكا أـ ال

في (ـ.ع.ت)(.)1

ب -أف يتفؽ أطراؼ النزاع عمى المجوء إلى أسموب التحكيـ السريع

تنص المادة  25مف مذكرة التفاىـ في فقرتيا الثانية عمى أنو« :باستثناء أم نص آخر

في ىذا التفاىـ ،يككف المجكء إلى التحكيـ رىنا بمكافقة طرفي النزاع.)2(»...

نفيـ مف ىذه المادة ،ضركرة مكافقة كبل مف طرفي النزاع عمى المجكء إلى التحكيـ مف
أجؿ التكصؿ إلى حؿ نزاعاتيـ ،إذف العمؿ اإلرادم كالتصرؼ القانكني يشكبلف األساس

القانكني لعممية التحكيـ في (ـ.ع.ت)(،)3حيث أخذت ىذه المادة بمبدأ سمطاف اإلرادة( ،)4بتركيا
ليـ الخيار بيف المجكء إلى التحكيـ أك القضاء لتسكية ن ازعاتيـ.
( -)1سميـ بكدليك ،مرجع سابؽ ،ص .356

( -)2مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)3لقد أخذت (ـ.ع.ت) بالمفيكـ الذم كضعتو لجنة القانكف التجارم الدكلي التي تعرؼ التحكيـ عمى أنو اتفاؽ بيف الطرفيف
عمى أف يحيبل إلى التحكيـ جميع أك بعض المنازعات التي نشأت أك التي قد تنشأ بينيا بشأف عبلقة قانكنية محددة ،انظر:
إرزيؿ الكاىنة( ،المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي في إطار المنظمة العالمية لمتجارة) ،أعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ التحكيـ
التجارم الدكلي في الجزائر ،أياـ  14ك 15جكاف  ،2006جامعة عبد الرحماف ميرة ،كمية الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية ،بجاية،

ص .91

( -)4أحمد بف حاجة ،مرجع سابؽ ،ص .127
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كىذا يعتبر تجسيدا كاضحا لممبادئ المعمكؿ بيا مف قبؿ معظـ االتفاقيات الدكلية
المنظمة لمتحكيـ التجارم ،باإلضافة إلى أنو مف بيف مبادئ المنظمة ،احتراـ القانكف الدكلي

ككؿ االتفاقيات التي تيتـ بالحفاظ كتطكير التجارة الدكلية(.)1
ج -أف يتـ تحديد موضوع النزاع بوضوح

كي يككف اتفاؽ التحكيـ السريع صحيحا ،يشترط كذلؾ عمى الطرفيف المتنازعيف ،أف

يقكما بتحديد مكضكع النزاع بشكؿ دقيؽ ككاضح( ،)2كيجب أف يككف النزاع متعمقا بأحد
االتفاق ات التجارية الممحقة بميثاؽ المنظمة ،ألنو إذا كاف النزاع ناتجا خارج ىذه االتفاقات فإف
التحكيـ السريع أك االختيارم ،ال يجد لو مجاال في إطار قكاعد كأحكاـ المنظمة العالمية

لمتجارة( ،)3كانما يككف كفقا لقكاعد التحكيـ العادية.

د -إعالف اتفاؽ التحكيـ إلى الدوؿ األعضاء في المنظمة

تضيؼ الفقرة الثانية مف المادة  25مف مذكرة التفاىـ ،أنو يجب إعبلـ جميع الدكؿ

األعضاء في المنظمة ،كاشترطت أف يككف ىذا اإلعبلـ قبؿ افتتاح إجراءات التحكيـ بكقت

معقكؿ(.)4

يعد ىذا الشرط مف الشركط اليامة التي يجب مراعاتيا كفقا لما تنص عميو مذكرة
التفاىـ ،كتكمف العمة مف ىذا الشرط في أف تككف بقية الدكؿ األعضاء عمى عمـ بمكضكع
النزاع إلعطاء الفرصة ليا في أف تطمب االنضماـ إلى إجراءات التحكيـ إذا كانت ليا مصمحة
جكىرية ،كىذه القاعدة تسير عمييا المنظمة في تسكية كافة نزاعاتيا(.)5

غير أنو ىناؾ شرطا أضافتو الفقرة الثالثة مف المادة  25مف مذكرة التفاىـ ،النضماـ
الدكؿ األخرل "غير أطراؼ النزاع" إلى عممية التحكيـ كىك مكافقة الدكلتيف المتنازعتيف المتاف

كافقتا عمى المجكء إلى أسمكب التحكيـ السريع (.)6

( -)1إرزيؿ الكاىنة( ،المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي في إطار المنظمة العالمية لمتجارة) ،مرجع سابؽ ،ص .90

( -)2كىذا حسب نص الفقرة األكلى مف المادة  25مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات،
مرجع سابؽ.

( -)3سامي محسف السرم ،مرجع سابؽ ،ص .15

( -)4لـ تحدد مذكرة التفاىـ الكقت المعقكؿ كانما اكتفت باشتراط المدة الكافية ،لكف يجب مراعاة مبدأ حسف النية في تحديد
معقكلية المدة ،فمثبل حسف النية يقتضي عدـ اإلعبلـ في آخر لحظة قبؿ بدء اإلجراءات.

( -)5سميـ بكدليك ،مرجع سابؽ ،ص .357

( -)6المادة  03 / 25مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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ق -أف ال يكوف قد تـ استنفاذ طريقا آخر لتسوية النزاعات
مف بيف شركط المجكء إلى التحكيـ السريع ،ىك أف ال تككف األطراؼ قد استنفذت طريقا
آخر لتسكية النزاع ،أم عدـ لجكءىا إلى جياز تسكية النزاعات ،باعتبار أف ىذا األخير يتمتع
بسمطة استئثارية في التسكية إذا تـ المجكء إليو باعتباره الجياز المكمؼ بإدارة إجراءات تسكية
النزاعات ،عمما أف ىذا الشرط ال يمتد إلى األساليب األخرل المنصكص عمييا في مذكرة

التفاىـ ،أم المساعي الحميدة ،الكساطة كالتكفيؽ ،كىذا بعد الدخكؿ في المشاكرات(.)1

و -اتفاؽ األطراؼ عمى االلتزاـ بمضموف القرار الذي يصدر عف فريؽ التحكيـ السريع(.)2

 -2إجراءات التحكيـ السريع في المنظمة العالمية لمتجارة
لـ تتعرض مذكرة التفاىـ إلى الجانب اإلجرائي لمتحكيـ السريع ،مما يعني اتجاىيا إلى
تطبيؽ اإلجراءات التي تتفؽ عمييا أطراؼ النزاع ،كالتي يتـ تقنينيا في مشػ ػ ػ ػ ػ ػارطة
التحكيػ ػ ػ ػ ػ ػـ( ،)3كفي ىذه الحالة ،يجب عمى المحكـ أف يتقيد بالعمؿ في إطار القكاعد كاإلجراءات
التي حددىا اتفاؽ ىذه األطراؼ ،باعتبار أف ىذا األخير ىك قانكف عممية التحكيـ.
لكف دكف الخركج عف إطار قكاعد اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة كاالتفاقات المشمكلة،
خاصة فيما يتعمؽ بتحديد العقكبة ،فالمحكـ مثبل ليس ح ار في تحديد ما يراه مناسبا مف جزاء،
حيث يجب عميو إتباع الخطكات المدرجة في نصكص مذكرة التفاىـ الخاصة بالعقكبات التي
ي مكف اتخاذىا ،ككذلؾ األخذ بعيف االعتبار ظركؼ الدكؿ األطراؼ في النزاع كالحاالت
المستعجمة.
كما يمتزـ المحكـ عند تفسيره ليذه االتفاقات التي يطبقيا عمى مكضكع النزاع أك أم
نص مف نصكص اتفاؽ المنظمة العالمية لمتجارة ،أف يستند إلى القكاعد العرفية في التفسير
كفقا ل مقانكف الدكلي العاـ ،كتستبعد القكانيف الكطنية كمية مف حكـ مكضكع النزاع ،فبل يجكز
االستناد إلييا سكاء لتبرير انتياؾ الدكلة اللتزاماتيا أك لسد أم فراغ قانكني محتمؿ في االتفاقات
المشمكلة أك عديدة األطراؼ ،كيستطيع المحكـ أف يستند إلى تطبيؽ أحكاـ قانكف التجار

باعتباره يمعب دك ار كبي ار في مجاؿ تسكية نزاعات التجارة الدكلية(.)4

( -)1إرزيؿ الكاىنة( ،المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي في إطار المنظمة العالمية لمتجارة) ،مرجع سابؽ ،ص .91
( -)2خمؼ رمضاف محمد الجبكرم ،مرجع سابؽ ،ص .139
( -)3نعار فتيحة ،مرجع سابؽ ،ص .166

( -)4سميـ بكدليك ،مرجع سابؽ ،ص .357
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 -3انتياء عممية التحكيـ السريع

تنتيي عممية التحكيـ السريع بصدكر القرار الفاصؿ في مكضكع النزاع ،كيككف قرار

المحكـ ق ار ار نيائيا غير قابؿ لبلستئناؼ( ،)1حيث يتفؽ طرفا النزاع منذ البداية عمى االلتزاـ بما

جاء في قرار التحكيـ( ،)2فبل يجكز الطعف في قرار التحكيـ الصادر أماـ جياز االستئناؼ
الدائـ ،كيحكز حجية األمر المقضي فيو بمجرد صدكره ،لكف ال يمكف تنفيذه إال بعد إرسالو إلى

جياز تسكية النزاعات أك إلى مجمس أك لجنة كي يثير أم عضك أم نقطة ذات الصمة
بالمكضكع

()3

أم إبداء تحفظاتيـ أك اعتراضاتيـ بخصكص ىذا القرار التحكيمي(.)4

لكف بالرجكع إلى نص الفقرة الرابعة مف المادة  25مف مذكرة التفاىـ ،نفيـ أف الحجية
المطمقة ليذا القرار ترد عمييا استثناءات ،بالتالي يصبح قاببل لمتعديؿ ،حيث تنص ىذه الفقرة
عمى أف «تطبيؽ المادتاف  21ك  22مف ىذا التفاىـ ،مع ما يقتضيو الحاؿ مف تعديؿ عمى

ق اررات التحكيـ»(.)5

تفيد ىذه المادة ،أف التعديؿ الذم يط أر عمى قرار التحكيـ ليس في مكضكعو ،فمثبل إذا
تعمؽ األمر بتعميؽ التنازالت آك بعض االمتيازات مف قبؿ الطرؼ الشاكي بالنسبة لمطرؼ
المشكك ضده ،ال يؤخذ في عيف االعتبار طبيعة ىذه التعميقات ،كلكف ينظر إلى مستكاىا مف
اإللغاء أك التعطيؿ ،ألف مستكل تعميؽ التنازالت يجب أف يككف معادال لمستكل اإللغاء أك
التعديؿ الذم كاف سببا في النزاع كالذم كاف سببا في الفعؿ الضار.
 -4مكانة الدوؿ النامية في عممية التحكيـ السريع
بخصكص األخذ بعيف االعتبار البمداف النامية ،فباستقراء المادة  25مف مذكرة التفاىـ
نفيـ مف فقرتيا الرابعة اإلحالة أك خضكع القرار ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة  21مف ذات
المذكرة كالتي تنص بصريح العبارة عمى كجكب إيبلء اىتماما خاصا لؤلمكر المتعمقة بمصالح

( -)1الخير قشي ،مرجع سابؽ ،ص .39

( -)2عمر سعد اهلل ،القانكف الدكلي لحؿ النزاعات ،مرجع سابؽ ،ص.247

( -)3المادة  3/25مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)4أحمد بف حاجة ،مرجع سابؽ ص .127

( -)5مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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ا ألعضاء مف البمداف النامية في كؿ ما يتعمؽ بالتدابير التي تتخذ كالتي كانت مكضكع تسكية
النزاع(.)1

ينبغي التنبو فقط ،إلى أف التحكيـ المنصكص عميو في المادة  25ىك كسيمة اتفاقية
لتسكية النزاعات يتدخؿ األطراؼ في رسـ قكاعده كاجراءاتو مع مراعاة حدكد نصكص االتفاقية
أما المجكء إلى الفرؽ الخاصة ،فيي كسيمة قضائية أساسية لتسكية النزاعات ،كال يممؾ األطراؼ

إزائيا حرية كبيرة ،فقد رسمت قكاعدىا كاجراءاتيا مذكرة التفاىـ( ،)2كىذا تجنبا لمخمط بيف
التحكيـ السريع كفرؽ التحكيـ ،التي سمتيا مذكرة التفاىـ بالفرؽ الخاصة.
عمكما ،إف أسمكب التحكيـ السريع ليس باألىمية الكبيرة في المنظمة العالمية
لمتجارة ،حيث تعطى األكلكية لجياز تسكية النزاعات ،كىذا لككنيا منظمة اقتصادية دكلية
متخصصة في التجارة الدكلية ،ككجكد جياز تسكية النزاعات يعزز مف السمطات القضائية في
تسكية المنظمة لمنزاعات التي تثكر بيف أعضاءىا ،كاالعتماد فقط عمى التحكيـ التجارم الدكلي
يقضي عمى ىذه الخصكصية ،كلكف بمجرد قرار الدكؿ عدـ المجكء إلى ىذا الجياز ،تختفي ىذه

الفكرة ،باعتبار أف المسألة تدخؿ في األمكر السيادية التي ال يمكف لممنظمة تجاىميا(.)3

يظير لنا تغميب كفة األساليب الكدية –إف صح التعبير -في تسكية النزاعات بجعؿ
المشاكرات األصؿ كالجسر قبؿ المركر إلى األساليب القضائية التي تـ استحداثيا قصد التسكية
النيائية لمنزاعات.
إضافة إلى منح الخيار في المجكء إلى األساليب الدبمكماسية التي تتمثؿ في الكساطة
كالمساعي الحميدة كالتكفيؽ ،أك المجكء إلى التحكيـ السريع قصد تسكية النزاع الثائر بينيا في
حاؿ تكفر الشركط البلزمة.
لكف ،لـ يترؾ جياز تسكية النزاعات لؤلعضاء أكثر مف ىذا المجاؿ لحريتيا في
االختيار ،باعتبار أف اإلجراءات المتبقية في حاؿ المجكء إلييا ،ىي إجراءات إجبارية كخطا
مرسكما يتعيف عمى أطراؼ النزاع السير عميو ،كبيذا اتجيت إرادة كاضعي مذكرة التفاىـ إلى

المزج بيف اإلختيار كاإلجبار كبيف المركنة كالجمكد في تسكية النزاعات(.)4

(-)1المادة  2 / 21مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2بكجبلؿ صبلح الديف ،مرجع سابؽ ،ص .42

( -)3إرزيؿ الكاىنة( ،المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي في إطار المنظمة العالمية لمتجارة) ،مرجع سابؽ ،ص .96
)(4
-Dominique CARREAU, PATRICK Julliard, op.cit, p75.
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المبحث الثاني :األساليب المستحدثة لتسوية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة

منحت مذكرة التفاىـ ألعضاء المنظمة العالمية لمتجارة ،في حالة ما إذا لـ تتكصؿ

لتسكية النزاعات الناشئة بينيا بكاسطة األساليب الكبلسيكية سكاء اإلجبارية منيا ،التي تتمثؿ
في أسمكب المشاكرات ،أك االختيارية كالمتمثمة في المساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة
كالتحكيـ السريع ،المجكء إلى األساليب القضائية ،حيث يتـ المجكء إلى عرض النزاع أماـ
()1

الفرؽ الخاصة

(المطمب األكؿ) كدرجة أكلى ،كالتي تنتيي إلى إصدار أحكاميا في القضايا

عف طريؽ التكصيات كالتقارير.
كاذا لـ تتكصؿ إلى حؿ يرضي أحد أطراؼ النزاع ،فميذه االخيرة المجكء إلى جياز
االستئناؼ الدائـ ،الذم يصدر بدكره تكصيات كتقارير بخصكص القضية كنكع مف الرقابة
عمى عمؿ الفرؽ الخاصة ،كعمى األطراؼ القياـ بتنفيذىا ،كالذيف يخضعكف بدكرىـ إلى رقابة
جياز تسكية النزاعات ،لذا سنتناكؿ الرقابة عمى التكصيات كالق اررات الصادرة في
(المطمب الثاني).

المطمب األوؿ :عرض النزاع أماـ الفرؽ الخاصة

ضمنت مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،لمدكؿ

المتنازعة حؽ عرض نزاعاتيا عمى الفرؽ الخاصة ،في حاؿ فشؿ األساليب الكدية ،أك عدـ
اقتناع أحد أطراؼ النزاع بالحؿ المتكصؿ إليو ،كبما أف أسمكب عرض النزاع أماـ الفرؽ
الخاصة يعتبر مستحدثا مف طرؼ المنظمة العالمية لمتجارة ،فيجب أكال التعرؼ عمى اإلطار
التنظيمي لعمؿ ىذه الفرؽ (الفرع األكؿ) كالتعرؼ عمى إجراءات العمؿ التي تتبعيا
(الفرع الثاني).

( -)1تجدر اإلشارة إلى الخمط الذم نجده في كثير مف المراجع فيما يخص استعماؿ مصطمحات ،فرؽ التحكيـ ،الفرؽ الخاصة،
الفرؽ الخاصة بالتسكية حيث يتـ استعماؿ مصطمح فريؽ التحكيـ ،كىذا ما يؤدم إلى الخمط بينيا كبيف أسمكب التحكيـ الذم
يعتبر أسمكبا اختياريا بديبل لتسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ،كنستعمؿ في ىذه المذكرة مصطمح "الفرؽ الخاصة"
تجنبا ألم خمط.
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الفرع األوؿ :اإلطار التنظيمي لمفرؽ الخاصة
يحؽ ألم دكلة عضك متضررة مف تصرؼ أم دكلة عضك أخرل متعدية عمى أحكاـ
نصكص االتفاق ات ،رفع الشككل إلى جياز تسكية النزاعات ،كذلؾ بعد استنفاذ فرص التكصؿ
إلى حؿ كدم مبلئـ ،كفي ىذه الحالة تمجأ ىذه الدكلة إلى جياز تسكية النزاعات لطمب تشكيؿ
ىيئة لحؿ النزاع ،المتمثمة في الفريؽ الخاص ،الذم يتمتع باختصاصات كيمارس كظائؼ
محددة.
أوال :تشكيؿ الفرؽ الخاصة
عند إخفاؽ المشاكرات كالمساعي الحميدة كالتكفيؽ كالكساطة ككذا التحكيـ السريع في
التكصؿ إلى حمكؿ مرضية لمطرفيف ،يجكز لمطرؼ المتضرر أف يتقدـ بطمب رسمي إلى جياز
تسكية النزاعات في المنظمة ،مف أجؿ مباشرة تسكية النزاع كتشكيؿ فريؽ خاص لدراسة الشككل
كتسكية ىذا النزاع ،حيث تنص الفقرة األكلى مف المادة السادسة مف مذكرة التفاىـ عمى مايمي:

«يشكؿ الفريؽ إذا طمب الطرؼ الشاكي ذلؾ»(.)1

مع التأكيد عمى أنو ال يتـ المجكء إلى ىذه اآللية أك األسمكب إال إذا فشمت المشاكرات
()2

في التكصؿ إلى حؿ كدم ،إذ أنو يجب إلزاما المركر عمى ىذه مرحمة

كيجب ،لتشكيؿ ىذا

الفريؽ ،تقديـ الطمب أكال ثـ إصدار قرار تشكيؿ الفريؽ.
-1تقديـ طمب تشكيؿ الفريؽ الخاص

يعتبر تشكيؿ الفريؽ الخاص بداية الطريؽ في المجكء إلى الطريؽ القضائي لتسكية

النزاع ،باعتبار أنو ال يمكف إنشاءه إال بناءا عمى طمب مف العضك الشاكي كيقدمو إلى

(ج.ت.ف) كالى الطرؼ المشكك ضده( ،)3كيشترط في ىذا الطمب حسب المادة السادسة مف
مذكرة التفاىـ أف يككف مكتكبا ،كيجب أف يشتمؿ ىذا الطمب عمى البيانات الجكىرية التالية:

أ -اإلشارة إلى ما إذا كانت قد تمت المشاكرات أـ ال :مع ذكر تاريخ كنتيجة المشاكرات،
حيث يجب عمى العضك الشاكي أف يبيف في طمبو ما إذا كاف قد لجأ إلى إجراء

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ
)(2
- Il est important de rappeler qu’a tous les stades les parties prenantes du différend sont
encouragées à se consulter pour régler l’affaire à l’amiable, consulter: J.HADDOCK and
R.SHARMA, op.cit, p03.
)(3
- Mohamed Tayeb MEDJAHED, Cours d’initiation en droit de l’organisation mondiale du
commerce, Homa Édition, Alger, 2011, p135.
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المشاكرات بخصكص ىذا النزاع ،كىذا نظ ار إللزامية المركر بمرحمة المشاكرات ،بغض
النظر عف نتيجتيا.
ب -الكصؼ الدقيؽ لمكضكع النزاع :بيدؼ الكقكؼ عمى النقاط التي تعتبر خرقا التفاقات
المنظمة الصادرة مف العضك المشكك ضده ،حيث يكضح في الطمب ،كبالتحديد،
التدابير التي اتخذىا ىذا األخير كالتي أدت إلى تسبب األضرار لو(.)1

ج -تقديـ ممخص مكجز لؤلسباب القانكنية لمشككل :لكي يككف كافيا لعرض المسألة
بكضكح ،حيث يبيف فيو الطرؼ الشاكي النصكص القانكنية التي تضمنتيا اتفاقات
(ـ.ع.ت) ،ككذا النصكص التي اشتممت عمييا مذكرة التفاىـ التي تخكؿ لو رفع

الشككل أماـ الفريؽ الخاص( ،)2باعتبار أف ذكر الممخص الذم يتضمف األسباب التي

أدت إلى رفع الشككل كالكقائع ،تدعـ الطمب(.)3

د -تحديد طب يعة اختصاصات الفريؽ الخاص :حيث يجب عمى الدكلة التي قدمت الشككل
أف تبيف في طمبيا طريقة التزاماتيا ،أم تبياف ما إذا كانت ستمتزـ باالختصاصات العامة
كالمعتادة العامة لمفريؽ أـ ال ،كفي ىذه الحالة فإنو يجب عمييا أف تدرج في طمبيا

االختصاصات المقترحة(.)4

كيمكف لمطرؼ المشكك ضده أف يقدـ دفعو المتعمؽ بعدـ استيفاء طمب تشكيؿ الفريؽ
الخاص لمشركط المشار إلييا أعبله ،كفي كؿ األحكاؿ يجب عميو عدـ االنتظار إلى غاية

الكصكؿ إلى مرحمة متقدمة في سير اإلجراءات(.)5
-2إصدار قرار تشكيؿ الفريؽ الخاص

يتـ تشكيؿ الفريؽ الخاص مف طرؼ جياز تسكية النزاعات بناءا عمى طمب الطرؼ

الشاكي ،باعتبار أف ىذا الجياز ىك الذم يممؾ سمطة إنشاء الفرؽ الخاصة( ،)6كىذا بمكجب
الفقرة األكلى مف المادة السادسة مف مذكرة التفاىـ التي تنص عمى مايمي« :يشكؿ الفريؽ إذا
( -)1بكجبلؿ صبلح الديف ،مرجع سابؽ ،ص .43

( -)2بيا جيراث الؿ داس ،منظمة التجارة العالمية ،دليؿ اإلطار العاـ لمتجارة الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .442

( -)3محمد فياض ،المعاصر في قكانيف التجارة الدكلية ،مؤسسة الكرؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2012 ،ص .383

( -)4المادة  2/6مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
)(5
- Consulter: Jamal MACHROUH, op.cit, p 53.
( -)6مشار لو لدل :مانع جماؿ عبد الناصر" ،االتفاقيات الدولية كمصدر لقواعد التحكيـ التجاري الدولي" ،مجمة العمكـ
القانكنية ،مجمة عممية محكمة ،كمية الحقكؽ ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،العدد  ،13جكاف  ،2009ص .26
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طمب الطرؼ الشاكي ذلؾ كفي مكعد ال يتجاكز اجتماع الجياز الذم يمي االجتماع الذم يظير
فيو الطمب ألكؿ مرة كبند مف بنكد جدكؿ أعماؿ الجياز ،إال إذا قرر الجياز في ذلؾ االجتماع

بتكافؽ اآلراء عدـ تشكيؿ الفريؽ»(.)1

لقد حددت ىذه المادة أجبل لتشكيؿ الفريؽ الخاص ،حيث استكجبت ضركرة اجتماع
(ج.ت.ف) إذ طمبت الدكلة الشاكية في غضكف  15يكما مف تاريخ تقديـ الطمب ،لكف بشرط
التبميغ المسبؽ ،أم إخطار (ج.ت.ف) بالطمب قبؿ  10أياـ عمى األقؿ مف تقديمو(.)2

كما استكجبت ىذه المادة عمى (ج.ت.ف) أف يصدر ق ارره بتشكيؿ الفريؽ قبؿ اجتماع
الجياز الذم يمي االجتماع الذم يقدـ فيو الطمب ألكؿ مرة ،فأقصى مدة ىي االجتماع الثاني
لمجياز ،بعد االجتماع األكؿ.
أم بمعنى آخر ،يصدر قرار تشكيؿ (ؼ.خ) في اجتماع جياز تسكية النزاعات خبلؿ
 15يكما مف تاريخ تقديـ الطمب ،مع ترؾ ميمة إخطار سابقة عميو مدتيا  10أياـ عمى األقؿ.
كاذا لـ يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ بشأف تشكيؿ الفريؽ الخاص ،خبلؿ  20يكما مف تاريخ
إقرار فكرة اإلنشاء ،يقكـ المدير العاـ لممنظمة بتعييف أعضاء الفريؽ الخاص الذيف تتكفر فييـ

الصفات المطمكبة(.)3

كيمكف لجياز تسكية النزاعات إصدار قرار في نفس االجتماع كبتكافؽ اآلراء بعدـ
تشكيؿ الفريؽ الخاص ،كيككف القرار المعركض عمى (ج.ت.ف) في صيغة «عدـ إنشاء
الفريؽ» ،لذا نجد أف الطرؼ الشاكي يعترض دائما عمى صيغة ىذا القرار حتى ال يتحقؽ

اإلجماع السمبي بتكافؽ اآلراء ،كبالتالي يتـ إنشاء الفريؽ الخاص(.)4

جدير بنا في ىذا السياؽ ،أف نتطرؽ إلى حالة تعدد الشكاكم كحالة التدخؿ التي تحدث
بعد رفع الدعكل ،كما يمي:

( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)2أحمد فكزم عبد المنعـ " ،وسائؿ فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية" ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي،
القاىرة ،مصر ،المجمد  ،61العدد  ،61سنة  ،2005ص .548

( -)3مرزاقة آسيا ،مرجع سابؽ ،ص .14

( -)4حيث يعتبر تشكيؿ الفريؽ الخاص إجراءا أكتكماتيكيا ،كال يمكف لمدكلة محؿ الشككل منع تشكيؿ ىذا الفريؽ ،انظر :سيد
أحمد محمكد ،آلية تسكية المنازعات الناجمة عف تطبيؽ اتفاقات الجات كمنظمة التجارة العالمية ،دكف ذكر دار النشر ،مصر،
 1998-1997ص  ،46أنظر كذلؾ :خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .345
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أ -حالة تعدد الشكاوي
يستطيع أف يككف طمب تشكيؿ الفريؽ الخاص مف طرؼ عضك شاكي منفرد ،كما
يجكز ألكثر مف دكلة عضك تقديـ طمب مستقؿ بتشكيؿ (ؼ.خ) بخصكص مكضكع كاحد ،كىذا
بصرؼ النظر عما إذا كاف عضك آخر قد قدـ طمب التشكيؿ أـ ال.
كأجازت المادة التاسعة مف مذكرة التفاىـ ،في ىذا الشأف ،إمكانية ضـ القضايا كتشكيؿ
فريؽ خاص كاحد لدراسة ىذه الشكاكم المتعددة األطراؼ إذا كاف مكضكعيا كاحد ،مع تكفير
ضمانة لؤلطراؼ ،كىي عدـ اإلخبلؿ بالحقكؽ التي كانت ستتمتع بيا ىذه األطراؼ لك نظر
الفريؽ الخاص بشكؿ منفصؿ في شككاىا(.)1

يقكـ الفريؽ الخاص الكاحد بدراسة الشكاكم ،كيقدـ نتائجو إلى (ج.ت.ف) ،كيراعى في
ذلؾ ضماف حقكؽ األطراؼ ،ككذا ضماف تقديـ تقارير منفصمة بشأف النزاع المعركض إذا طمب

أحد أطراؼ النزاع ذلؾ(.)2

كفي حالة تشكيؿ أكثر مف فريؽ خاص بغرض فحص عدة شكاكم تتعمؽ بنفس
مكضكع النزاع ،يستطيع نفس األفراد أف يككنكا في كؿ مف الفرؽ الخاصة ،ككذلؾ يجب عمييا
أف تنسؽ مكاعيد جمسات النظر في ىذه النزاعات(.)3

ب -حالة التدخؿ  -األطراؼ الثالثة –
مف بيف المسائؿ الجكىرية التي جاء بيا نظاـ تسكية النزاعات ،إمكانية تدخؿ الغير

في النزاع( ،)4حيث نصت المادة العاشرة ،مف مذكرة التفاىـ ،عمى إمكانية انضماـ الغير أك
تدخؿ طرؼ ثالث ،الذم قد يعتبر اإلجراء أك التدبير محؿ النزاع سببا في إلغاء أك تعطيؿ أك
إبطاؿ مصمحة ضمنيا لو اتفاؽ مشمكؿ ،حيث يمكف لو أف يتدخؿ في جميع مراحؿ تسكية
النزاعات.

( -)1المادة  1 / 9مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2المادة  2 / 9مف المذكرة نفسيا.

( -)3أنظر المادة  3 / 9مف المذكرة نفسيا ،مشار لو أيضا لدل :سيد أحمد محمكد ،آلية تسكية النزاعات الناجمة عف تطبيؽ
اتفاقات الجات كمنظمة التجارة العالمية ،مرجع سابؽ ،ص .48

( -)4نشير إلى أف نظاـ تدخؿ الغير في الدعاكم معركؼ كمسمـ بو في القضاء الدكلي ،حيث جاء النص عميو في النظاـ
األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية كالنظاـ األساسي لممحكمة الدكلية لقانكف البحار كالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية،
انظر :عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص .494
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ب -1-شروط التدخؿ في النزاع
يشترط لمتدخؿ في النزاع ما يمي:
 أف يككف الطرؼ الثالث –المتدخؿ -في الدعكل ،دكلة مف الدكؿ األعضاء في المنظمة،كىذا ألف مف خصائص (ف.ت.ف) في المنظمة ،أنو يككف بيف الدكؿ األعضاء فقط،
حيث يستبعد كؿ مف الشركات الخاصة كالمتعامميف االقتصادييف كما أشرنا إليو.
 أف تككف لمدكلة الطرؼ الثالث مصمحة جكىرية في الدعكل المعركضة ،كال ييـ ما إذاكانت ىذه المصمحة مباشرة أك غير مباشرة ،اقتصادية أك قانكنية ،فالميـ أف تككف
مصمحة جكىرية تبرر التدخؿ ،باعتبار أف الغرض األساسي مف مذكرة التفاىـ ىك إيجاد
إطار أك آلية متك اممة تتناسب مع طبيعة النزاعات التجارية التي يمكف أف تنشأ نتيجة
تطبيؽ النظاـ التجارم الدكلي الجديد كحماية حقكؽ جميع الدكؿ األطراؼ في ىذا النظاـ.
كليذا ،منحت ىذه المذكرة حقا لؤلطراؼ الثالثة بيذا التدخؿ مف أجؿ حماية مصالحيا

الجكىرية التي يمكف أف تتأثر بالقرار الذم يصدر في النزاع( ،)1فمثؿ ىذا القرار ينطكم عمى
تفسير بعض النصكص الكاردة في اتفاقات (ـ.ع.ت) ذات الصمة بمكضكع النزاع ،كمف ثـ قد
يؤثر ىذا التفسير عمى مصالح الدكؿ األخرل ،كمف ىنا كاف افتراض تكفر المصمحة بالنسبة
لمدكؿ المتدخمة ،متفقا مع النظاـ التجارم العالمي الجديد.
أـ ال،

()2

كيتكجب عمى األطراؼ الثالثة ،أف يقرركا ما إذا كانت المصمحة جكىرية
عكس محكمة العدؿ الدكلية حيث تنص المادة  62مف النظاـ األساسي لمحكمة

العدؿ الدكلية عمى أنو « إذا رأت إحدل الدكؿ أف ليا مصمحة ذات صفة قانكنية ،يؤثر فييا
الحكـ في القضية جاز ليا أف تقدـ إلى المحكمة طمبا بالتدخؿ كالبث في ىذا الطمب ،يرجع
األمر فيو إلى المحكمة» (.)3

 يجب عمى الدكلة الراغبة في التدخؿ إخطار جياز تسكية النزاعات بيذه المصمحة،كيتعيف عمى الدكلة المعنية اإلعبلف عف رغبتيا في التدخؿ في أية دعكل يتقرر فييا تشكيؿ
(-)1عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص .495
)(2
- Par exemple dans l’affaire Brésil programme de financement des exportations pour les
aéronefs, les communautés européennes et les Etats-Unis avaient décidé de réserver leur droit de
participer en qualité de tierces parties aux travaux du groupe spécial. Voir : Julien Burda, op.cit,
p10.
( -)3النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية ،نشر عمى مكقع االنترنتwww.un.org/arabic/aboutun/statue.htm :
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فريؽ خاص لمنظر فييا ،كيككف ىذا أثناء انعقاد اجتماع جياز النزاعات المخصص لتشكيؿ
ىذا الفريؽ ،كفي حالة عدـ اإلعبلف أثناء ىذا االجتماع يجكز ليا أف تعمف عف ىذه الرغبة في

أجؿ أقصاىا  10أياـ مف تاريخ انعقاد االجتماع(.)1

كنشير إلى أف التدخؿ في مرحمة المشاكرات ،ال يعني أف التدخؿ يستمر تمقائيا في حالة
ما إذا تـ رفع النزاع إلى جياز تسكية النزاعات إلنشاء الفريؽ الخاص ،حيث أنو في ىذه الحالة
يجب عمى الدكلة –الطرؼ الثالث -سكاء سبؽ ليا التدخؿ أـ ال أف تتقدـ بطمب جديد
لػ(ج.ت.ف) ،تعمف مف خبللو رغبتيا في التدخؿ في الدعكل المرفكعة ،كفي ىذه الحالة عكس
أسمكب المشاكرات ليس لطرفي النزاع أك لػ(ج.ت.ف) حؽ قبكؿ أك رفض ىذا التدخؿ ،إذا كانت

شركط ىذا التدخؿ متكفرة(.)2

ب -2-حقوؽ األطراؼ المتدخمة في النزاع -األطراؼ الثالثة-
إذا أبدت الدكلة الطرؼ الثالث رغبتيا في التدخؿ في نزاع معركض أماـ جياز تسكية
النزاعات ،تكتسب حؽ عرض كجية نظرىا بشأف ىذا النزاع إما بطريقة شفاىية أك عف طريؽ

تقديـ مذكرات مكتكبة(.)3

كما تكتسب حؽ الحصكؿ عمى جميع المذكرات المكتكبة التي قدميا طرفي النزاع
األصمياف إلى الفريؽ الخاص قبؿ انعقاد الجمسات األكلى مف أجؿ النظر في النزاع ،كيجب
عمى الفريؽ الخاص أف يخصص إحدل ىذه الجمسات األكلى لسماع كجية نظر الدكلة
المتدخمة ،كمبلحظتيا كمرافعاتيا الشفاىية ،كما يمكف السماح ليا بذلؾ أثناء الجمسات الثانية
بعد مكافقة طرفي النزاع األصمييف.
كيحؽ لمدكلة الطرؼ الثالث ،أف تطمب حؽ تضميف التقرير النيائي مبلحظاتيا كآرائيا،
ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فإنو ليس مف حؽ الدكلة الطرؼ الثالث أف تطالب باستمرار
النظر في الدعكل ،في حالة ما إذا نجح طرفي النزاع في تسكيتو كأتفقكا عمى عدـ االستمرار
في اإلجراءات.

(-)1عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص .497
( -)2المرجع نفسو ،ص .496

( -)3المادة  2 / 10مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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كما أنو ال يحؽ لمطرؼ الثالث االستفادة مف التعكيض الذم تتفؽ عمى تقديمو الدكلة
المشتكى منيا إلى الدكلة المشتكية ،ىذا فضبل ،عمى أنو ال يجكز لمطرؼ الثالث أف يثير أية

مبلحظات أك مكضكعات أك مسائؿ لـ يثرىا طرفي النزاع األصمياف(.)1

مف بيف النزاعات التي ضمت أطرافا ثالثة ،نذكر النزاع بيف ماليزيا كتايبلند كطرفاف
شاكياف ضد الكاليات المتحدة األمريكية كىي األطراؼ األصمية ،بشأف كقؼ كاردات الكاليات
المتحدة مف الجمبرم كالسبلحؼ المائية ،حيث انضمت باكستاف كطرؼ ثالث إلى جانب ماليزيا
كتايبلند في ىذا النزاع ،كبعد فشؿ المشاكرات ،تـ تشكيؿ الفريؽ الخاص في  25فيفرم .1997
فطمبت آنذاؾ العديد مف الدكؿ التدخؿ كأطراؼ ثالثة ،كىي :أستراليا ،ككلكمبيا ،االتحاد
األكركبي ،سنغافكرة كسريبلنكا ،كنذكر أيضا ،النزاع بشأف فرض الكاليات المتحدة األمريكية
ضريبة عمى مبيعات بعض سمع االتحاد األكركبي ،حيث انضمت إلى ىذا النزاع باربادكس
ككندا كالياباف ،كتـ تشكيؿ الفريؽ الخاص في  22سبتمبر  ،1998كالتقى مع األطراؼ
المتدخمة في  10فبراير .)2(1999

ثانيا :اختصاصات الفرؽ الخاصة
تناكلت المادة السابعة مف مذكرة التفاىـ اختصاصات الفرؽ الخاصة ،حيث كضحت ىذه
المادة بأف يقكـ الفريؽ الخاص بفحص كدراسة القضية المعركضة عمى جياز تسكية النزاعات،
كىذا بإجراء تقييـ مكضكعي لكقائع القضية كمدل انطباؽ االتفاقات المشمكلة ذات الصمة

عمييا( ،)3أم في حدكد االتفاقات المشمكلة.

تتكقؼ اختصاصات الفريؽ الخاص عمى مكافقة أطراؼ النزاع ،كىذا بنص الفقرة األكلى

مف المادة السابعة مف مذكرة التفاىـ( ،)4حيث أنو إذا لـ يكف لدييـ تصكر معيف حكؿ
اختصاصات الفريؽ الخاص فإف المادة السابعة تكضح بأف ىذه االختصاصات تككف في حدكد
االتفاقات المشمكلة التي يستند إلييا فقط أطراؼ النزاع أم أف أطراؼ النزاع ،ىما المذاف
يحدداف مجاؿ حركة الفريؽ الخاص.
( -)1عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص .496

( -)2عبد المالؾ عبد الرحمف مطير ،مرجع سابؽ ،ص .410

( -)3المادة  1/7مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)4عمى اعتبار أنو يشترط في طمب إنشاء الفريؽ أف يتضمف األساس القانكني الذم تستند عميو الشككل ،بالتالي يقكـ الفريؽ
بفحص ىذا األساس كالمؤكد مف مطابقة ىذا األساس االتفاقات المشمكلة.
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كيقكـ الفريؽ الخاص بفحص األحكاـ ذات الصمة بالمكضكع األساسي محؿ النزاع كالتي
يستشيد بيا أطراؼ النزاع أك يعكلكف عمييا كأسس مكممة أك مفسرة أك مكضحة التفاقاتيـ أك
تعيداتيـ ،كىذا مف أجؿ اكتماؿ الصكرة الكاقعية لمنزاع أماـ (ؼ.خ) ،كىذا ما يساعده عمى

إصدار تكصية شاممة كعادلة(.)1

تؤكد المادة السابعة في فقرتيا الثانية ،عمى التزاـ الفريؽ الخاص بالتشاكر كمناقشة
األحكاـ ذات الصمة في أم اتفاؽ مع طرفي النزاع ،إذ أف األصؿ في اختصاص الفريؽ

الخاص ،ىك تأىيؿ ىذيف الطرفيف مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ يرضييما كمييما( ،)2مما يفيد أف
عممية التشاكر تستمر حتى مع تشكيؿ الفرؽ الخاصة كىذا ما يؤكد أىمية المشاكرات.
كما تؤكد الفقرة الثالثة مف ذات المادة ،عمى االلتزاـ بالتشاكر مع طرفي النزاع عندما
منحت لػ(ج.ت.ف) ،بمناسبة إنشاء الفريؽ الخاص ،صبلحية تفكيض كضع اختصاصات الفريؽ
بالتشاكر مع طرفي النزاع ،إلى رئيسو ،كفي ىذه الحالة ،يتـ تعميـ ىذه االختصاصات عمى
جميع أعضاء المنظمة ،لكف ،كضعت نفس المادة ،قيدا ىاما يمنح لكؿ عضك مف األعضاء
حؽ إثارة أية نقطة أك تعميؽ يتصؿ باالختصاصات غير المعتادة ،التي تـ االتفاؽ عمييا(.)3

ىذا يعني ،أف أطراؼ النزاع يممككف الحؽ في إبداء أية اعت ارضات يركف أنيا ضركرية
فيما يتعمؽ بتحديد االختصاصات التي قاـ بيا الرئيس ،مثؿ التكسيع مف ىذه االختصاصات
باإلضافة إلييا مثبل ،أك تضيي قيا بما يتفؽ مع رؤيتيـ حكؿ الحمكؿ التي يمكف أف يطمئنكا إلييا

بصدد النزاع المثار( ،)4كليس مف حؽ أعضاء الفريؽ الخاص تأسيس دراسة عمى اتفاؽ أك
اتفاقات مشمكلة خارج تمؾ التي أثيرت مف قبؿ أطراؼ النزاع.
نذكر مثبل :النزاع بيف كندا كالب ارزيؿ حكؿ بعض اإلجراءات الخاصة بكسائؿ النقؿ
الجكم المدنية ،حيف اتيمت الب ارزيؿ كندا بمنحيا مساعدات حككمية لصناعة طائرات النقؿ
المدنية كالكطنية كالتي حسب ما تدعيو الب ارزيؿ تشكؿ دعما ممنكعا لمصادرات طبقا لممادة 3
فقرة  1ك 2مف االتفاؽ بشأف الدعـ كاإلجراءات التعكيضية ،كقد قاـ الفريؽ الخاص بدراسة

( -)1أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .551
( -)2المرجع نفسو ،ص .551

( -)3أنظر :المادة  3 / 7مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)4أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .552
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مكضكع ىذه القضية ،مرتك از عمى مدل تطابؽ كقائعيا مع االتفاؽ المشمكؿ الذم تمت اإلشارة
إليو مف طرفي النزاع.
دائما ،كفي إطار اختصاصات الفرؽ الخاصة ،يجدر بنا التنكيو إلى المحدكدية
الصارمة ليذا االختصاص في القضايا التي تتعمؽ بمكافحة اإلغراؽ ،حيث جاءت المادة 17
فقرة  6مف اتفاؽ مكافحة اإلغراؽ كقيدت دكر الفرؽ الخاصة ليقتصر فقط عمى مجرد تحديد ما
إذا كانت سمطات العضك المستكرد قد قامت بإنشاء الكقائع عمى نحك صحيح ،ككذلؾ ،إذا
قامت بتقييـ ىذه الكقائع بطريقة مكضكعية محايدة أـ ال.
فإذا قاـ الفريؽ الخاص بإجراء مثؿ ىذا التحديد ،فإف التقييـ الذم انتيت إليو ىذه
السمطات لف يسقط حتى كلك كاف الفريؽ الخاص قد تكصؿ إلى استنتاج مختمؼ بشأف ىذا
التقييـ ،كبذلؾ يحضر عمى الفريؽ الخاص تقديـ نتائجو بشأف ما إذا كاف تدبير ما متسؽ مع
أحكاـ االتفاؽ ذم الصمة أـ ال ،لكف ،ىذا التقييد لدكر الفريؽ الخاص يراجع بعد  03سنكات،
بقصد النظر فيما إذا كاف مؤىبل أك قاببل لمتطبيؽ العاـ ،كىذا خشية امتداد مثؿ ىذا التقييد الذم

يضعؼ مف عممية تسكية النزاعات إلى مجاالت أخرل(.)1
ثالثا :وظيفة الفرؽ الخاصة

تنص المادة  11مف مذكرة التفاىـ عمى أف «كظيفة األفرقة ىي مساعدة جياز تسكية
النزاعات عمى االضطبلع بمسؤكلياتو بمكجب ىذا التفاىـ كاالتفاقات المشمكلة ،ليذا ينبغي ألم
فريؽ أف يضع تقييما مكضكعيا لؤلمر المطركح عميو ،بما في ذلؾ تقييـ مكضكعي لكقائع
القضية كالنطباؽ االتفاقات المشمكلة ذات الصمة عمييا كتكافقيا معيا ،كالتكصؿ إلى أية نتائج
أخرل مف شأنيا مساعدة الجياز عمى تقديـ التكصيات كاقتراح األحكاـ المنصكص عمييا في
االتفاقات المشمكلة ،كينبغي لؤلفرقة أف تتشاكر بانتظاـ مع طرفي النزاع ،كأف تكفر ليما

الفرصة الكافية لمتكصؿ إلى حؿ مرض لمطرفيف»(.)2

تشتمؿ ىذه المادة عمى مجمكعة مف الكظائؼ ،تنصب كميا في ىدؼ كاحد ،ىك
مساعدة جياز تسكية النزاعات مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ يرضي طرفي النزاع.

( -)1بيا جيراث الؿ داس ،مقدمة التفاقات منظمة التجارة العالمية ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،2006 ،ص .210-209
( -)2مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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الفرع الثاني :إجراءات عمؿ الفرؽ الخاصة
بعد تشكيؿ الفريؽ الخاص ،يبدأ ىذا األخير بمباشرة عممو رسميا ،باتخاذ اإلجراءات
البلزمة مف أجؿ تسكية النزاع المطركح أمامو ،كالمحدد في مذكرة التفاىـ ،حيث تنص المادة
 12فقرة  01عمى أنو «تتبع األفرقة إجراءات العمؿ المدرجة في المرفؽ الثالث المعنكف

بإجراءات العمؿ ما لـ يقرر الفريؽ خبلؼ ذلؾ بعد التشاكر مع طرفي النزاع»(.)1

كتضيؼ الفقرة الثانية ،أنو ينبغي في كؿ الحاالت أف يحرص ىذا الفريؽ عمى تكفير
أكبر قدر ممكف مف المركنة في اإلجراءات المتبعة ضمانا لمجكدة كدكف اإلخبلؿ بالسرعة

الكاجبة لمفصؿ في النزاع( ،)2كتتمثؿ ىذه اإلجراءات في:
أوال :إعداد الجدوؿ الزمني لسير القضية المعروضة

يعتبر إعداد الجدكؿ الزمني ،الذم يحدد مختمؼ مراحؿ سير القضية المعركضة أماـ

الفريؽ الخاص خطكة متقدمة مقارنة بعممية تسكية النزاعات في إطار الجات .)3(1947

حيث تكجب الفقرة الثالثة مف المادة  12مف مذكرة التفاىـ ،عمى أعضاء الفريؽ
الخاص ،كأكؿ خطكة بأف يضعكا بعد التشاكر مع طرفي النزاع الجدكؿ الزمني البلزـ لسير
عممو ،كذلؾ في أقرب كقت ممكف كخبلؿ مدة أسبكع كاحد مف تشكيمو كتحديد اختصاصاتو ،مع
األخذ بعيف االعتبار الحاالت المستعجمة مثؿ السمع السريعة التمؼ ،أيف يجب عمى الفريؽ
الخاص بذؿ جيده مف أجؿ التعجيؿ باإلجراءات.
كما تضيؼ الفقرتيف الرابعة كالخامسة مف ذات المادة ،أنو عند تحديد الجدكؿ الزمني،
يجب منح الكقت الكافي لطرفي النزاع لتحضير مذكراتيـ بإعداد دفكعيـ ،ككذا تحديد مكاعيد

نيائية كدقيقة لتقديـ ىذه المذكرات ،كعمى األطراؼ االلتزاـ بيذه المكاعيد(.)4

كيجكز تغيير الجدكؿ الزمني الذم يضعو الفريؽ الخاص كمما دعت الضركرة إلى ذلؾ،
كىذا في ضكء التطكرات غير المتكقعة ،حيث يمكف إضافة مكاعيد كاجتماعات مع األطراؼ إذا

كجد ما يبرر ذلؾ(.)5

(-)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2المادة  12فقرة  3مف المذكرة نفسيا.

( -)3بيا جيراث الؿ داس ،منظمة التجارة العالمية ،دليؿ لئلطار العاـ لمتجارة الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .442

(-)4المادة  3 / 12ك 4ك 5مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)5أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .253
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ثانيا :استقباؿ مذكرات األطراؼ
يمتزـ طرفي النزاع المطركح بإيداع مذكراتيـ لدل أمانة جياز تسكية النزاعات ،كيقكـ ىذا
األخير بإحالتيا إلى الفريؽ الخاص كالى الطرؼ اآلخر أك إلى األطراؼ األخرل (في حالة
األطراؼ الثالثة).
كالمبدأ ىك ،أف يقدـ المدعي (الطرؼ الشاكي) مذكراتو األكلى قبؿ أف يقكـ الطرؼ

المدعى عميو (الطرؼ المشكك ضده) بتقديـ مذكراتو( ،)1ما لـ يتفؽ الفريؽ مع أطراؼ النزاع

عمى خبلؼ ذلؾ ،أم عمى قياميـ بتقديـ مذكراتيـ األكلى في نفس الكقت ،كاذا كانت ىناؾ
ترتيبات تسمسمية إليداع المذكرات األكلى ،فعمى الفريؽ الخاص أف يحدد فترة زمنية قاطعة

لتسمـ مذكرات العضك المشكك ضده ،كتقدـ بعدئذ جميع المذكرات المكتكبة في آف كاحد(.)2
ثالثا :انعقاد جمسات الفريؽ الخاص

يجتمع الفريؽ الخاص حسب الفقرة األكلى مف المادة  14مف مذكرة التفاىـ ،في جمسات

مغمقة ،كتككف جميع مداكالتو كالكثائؽ المقدمة لو سرية( ،)3كال يسمح ألم عضك ،سكاء أطراؼ
النزاع أك األطراؼ الثالثة ،بالحضكر إال إذا طمب منيـ ذلؾ ،كيتـ في الغالب االجتماع بأطراؼ
النزاع مرتيف ،أيف يقدـ طرفا النزاع مذكرتيف مكتكبتيف:
 -1االجتماع األوؿ لمفريؽ الخاص

يتيح الفريؽ الخاص عند أكؿ اجتماع رسمي لو ،المجاؿ لمطرؼ الشاكي لعرض نزاعو

كتبياف األسس التي يقكـ عمييا ،كما يممؾ الطرؼ المشكك ضده حؽ الرد كتقديـ كجية نظره في
ادعاءات الطرؼ الشاكي ،كىذا بطمب مف الفريؽ الخاص دائما

شكؿ شفكم أك كتابي(.)5

()4

كيتـ تقديـ الدفكع سكاء في

)(1

- Mohamed Tayeb MEDJHED, Les recours commerciaux aux termes des accords de l’OMC,
édition distribution Houma, Alger, 2003, P36.
( -)2المادة  6 / 12مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)3حيث تنص المادة  14مف مذكرة التفاىـ عمى أف "تككف مداكالت األفرقة سرية كتكضع تقارير األفرقة دكف حضكر أطراؼ

النزاع في ضكء المعمكمات كالبيانات المقدمة كتدرج اآلراء التي يعبر عنيا مختمؼ أعضاء الييئات في تقارير األفرقة دكف ذكر
األسماء".

( -)4المادة  5مف الممحؽ  3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات.
( -)5أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .552
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بصفة عامة ،يسمـ أطراؼ النزاع مذكراتيـ المكتكبة األكلى خبلؿ فترة مف  05إلى 09
أسابيع ،حيث تتضمف المذكرات في ىذه المرحمة كقائع القضية كأسانيدىا القانكنية المستمدة مف
كاقع نصكص االتفاقات المشمكلة ،كيجب إرساليا قبؿ أكؿ اجتماع رسمي يعقده الفريؽ مع
األطراؼ ،كبعد تسميـ المذكرات المكتكبة األكلى مف طرؼ أطراؼ النزاع ،يجتمع الفريؽ بيذه

األطراؼ خبلؿ فترة تتراكح مف أسبكع إلى أسبكعيف مف تاريخ استبلمو لممذكرات(.)1

كما يقكـ الفريؽ الخاص بتكجيو طمب مكتكب إلى جميع األطراؼ الثالثة التي أخطرت
جياز تسكية النزاعات باىتماميا بالنزاع ،مف أجؿ إبداء مبلحظاتيا كأرائيا حكؿ مكضكع النزاع
المطركح ،كتقدـ ىذه االدعاءات كالمبلحظات أماـ جميع األطراؼ ،أيف تتاح ليـ فرص اإلطبلع

عمييا(.)2

 -2االجتماع الثاني لمفريؽ الخاص
بعد مركر الفترة التي تصؿ إلى ثبلثة أسابيع مف االجتماع الرسمي األكؿ مع أطراؼ
النزاع ،يتـ تسميـ الردكد المطمكبة مف جانب ىذه األطراؼ ،كقد جرل العمؿ عادة ،عمى أف
يكدع أطراؼ النزاع مذكراتيـ المكتكبة لدل أمانة المنظمة التي تحيميا بدكرىا إلى الفريؽ
الخاص كالى الطرؼ الشاكي كاألطراؼ الثالثة إذا كجدت.
كبعد مركر الفترة التي تتراكح بيف أسبكع إلى أسبكعيف مف تسمـ الردكد ،يعقد االجتماع

الرسمي الثاني لمفريؽ الخاص مع أطراؼ النزاع( ،)3كتقدـ الردكد الرسمية خبلؿ ىذا االجتماع،
كفي ىذه الحالة يبدأ أكال الطرؼ المشكك ضده (عكس االجتماع األكؿ) مف تقديـ ردكده ،كبعدىا
يميو الطرؼ الشاكي ،كيممؾ الفريؽ الخاص حؽ طرح األسئمة التكضيحية التي يراىا مناسبة

حكؿ مكضكع النزاع عمى الطرفيف في أم كقت يراه مناسبا كىذا في إطار مف الشفافية( ،)4كفي
إطار اإلعماؿ بيذا المبدأ ،تقدـ الدفكع كالمذكرات كالبيانات بحضكر طرفي النزاع كالتي يجب

إتاحتيا لمطرؼ اآلخر(.)5

( -)1خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .395

( -)2المادة  6مف الممحؽ  3لمذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات كالمادة  10فقرة  2مف نفس
المذكرة.

( -)3خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .397
( -)4عبد الرؤكؼ أكالد سالـ ،مرجع سابؽ ،ص .65

( -)5المادة  10مف الممحؽ  3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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كيممؾ الفريؽ الخاص كامؿ الحؽ ،في القضايا التي يثيرىا طرفا النزاع كالتي تتعمؽ بأمر
عممي أف يطمب تقرير استشارم كتابي مف مجمكعة خبراء ،كىذا ما تنص عميو المادة  13مف

مذكرة التفاىـ(.)1

رابعا :إعداد تقرير الفريؽ الخاص
بعد االنتياء مف االستماع إلى دفكع كأسانيد أطراؼ النزاع ،ككذا جمع المعمكمات ،يقكـ
الفريؽ الخاص بإعداد تقريره.
 -1حاالت إعداد التقرير
تنتيي جمسات كاجتماعات الفريؽ الخاص ،إما بالتكصؿ إلى تسكية مرضية لمنزاع أك
فشؿ الفريؽ إلى التكصؿ إلى حؿ مرض لمطرفيف ،كفي كمتا الحالتيف يجب عميو إعداد تقرير
يتضمف النتائج التي تكصؿ إلييا ،مف خبلؿ عممية التسكية كيتضمف ىذا التقرير حسب
الحاالت مايمي:
أ -حالة فشؿ الفريؽ الخاص في التوصؿ إلى تسوية النزاع
يقدـ الفريؽ الخاص في حالة فشمو في التكصؿ إلى تسكية النزاع ،استنتاجاتو عمى
شكؿ تقرير مكتكب مكجو إلى جياز تسكية النزاعات ،كيشمؿ بيانا بالكقائع كبانطباؽ األحكاـ

ذات الصمة كالمبررات األساسية لكؿ نتيجة مف النتائج ،ككذا تكصيات الفريؽ(.)2

( -)1تنص المادة  13مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات المعنكنة بحؽ التماس المعمكمات
عمى مايمي -1":لكؿ فريؽ الحؽ في التماس المعمكمات كالمشكرة الفنية مف أم فرد أك ىيئة تعتبرىا مناسبة .إال أنو ينبغي ،مع
ذلؾ ،عمى كؿ فريؽ يرغب في الحصكؿ عمى معمكمات أك مشكرة مف أم فرد أك ىيئة ضمف كالية عضك ما إعبلـ سمطات
ذلؾ العضك مسبقا .كينبغي لكؿ عضك أف يستجيب كميا كبدكف إبطاء لطمب المعمكمات مف أم فريؽ يعتبرىا الفريؽ ضركرية

كمناسبة .كال يجكز إفشاء المعمكمات السرية المقدمة إال بترخيص رسمي مف الشخص أك الييئة أك سمطات العضك الذم قدـ
تمؾ المعمكمات.
 -2لؤلفرقة أف تمتمس المعمكمات مف أم مصدر ذم صمة كليا أف تستشير الخبراء لمتعرؼ عمى رأييـ في بعض

جكانب المكضكع المطركح عمييا .كيجكز ألم فريؽ ،في حالة القضايا القائمة عمى كقائع متعمقة بأمر عممي أك تقني كالتي
يثيرىا طرؼ نزاع ما ،أف يطمب تقري ار استشاريا كتابيا مف مجمكعة خبراء استشارييف .كترد قكاعد إنشاء ىذه المجمكعة
كاجراءاتيا في المرفؽ ."4

( -)2جابر فيمي عمراف ،منظمة التجارة العالمية (نظاميا القانكني كدكرىا في تطبيؽ اتفاقات الجارة العالمية) ،مرجع سابؽ،
ص .379
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ب -حالة نجاح الفريؽ الخاص في التوصؿ إلى تسوية النزاع
يقتصر التقرير في حالة نجاح الفريؽ الخاص في التكصؿ إلى تسكية النزاع ،عمى

كصؼ مختصر لمقضية كاإلعبلف عف التكصؿ إلى تسكية النزاع بيف الطرفيف( ،)1مع ذكر

الحؿ ،ككذا بياف مكافقة األطراؼ كاعبلنيـ بذلؾ(.)2
 -2مراحؿ إعداد التقرير

يضع الفريؽ الخاص تقريره بطريقة سرية دكف حضكر أطراؼ النزاع (كىذا ما يحدث

غالبا) ،حيث يقكـ أعضاء ىذا الفريؽ بااللتقاء عدة مرات في جنيؼ "مقر المنظمة العالمية
لمتجارة"  ،مف أجؿ مناقشة مكضكع النزاع بيدؼ التكصؿ إلى الحؿ ،بالتالي يقكمكف بكتابة
التقرير بمساعدة مف أمانة المنظمة( ،)3كيمر إعداد تقرير الفريؽ الخاص بعدة مراحؿ ،كىي:
أ -إعداد الجزء الوصفي مف التقرير
بعد النظر في الطمبات كالدفكع( ،المكتكبة منيا كالشفكية) التي قدميا طرفي النزاع ككذا
األطراؼ الثالثة ،بما في ذلؾ كجيات النظر المتبادلة بيف طرفي النزاع بشأف القضية محؿ
النزاع التي تـ تقديميا في االجتماع األكؿ لمفريؽ الخاص ،ككذا تمؾ التي تـ تقديميا في
االجتماع الثاني لو كالمتعمقة بالتعميقات كالردكد عمى األسئمة المكجية مف الفريؽ الخاص إلى
كافة األطراؼ ،يقكـ ىذا األخير بدراسة كافة الدفكع التي تمقاىا كمف ثـ يقكـ بإصدار الجزء

الكصفي مف التقرير(.)4

كيعتبر الجزء الكصفي مف التقرير ،أكؿ مسكدة مكتكبة مف تقرير الفريؽ الخاص ،كيتـ
إعداده في فترة تتراكح بيف أسبكع إلى أربعة أسابيع مف تاريخ استبلـ كافة األكراؽ كالكثائؽ
( -)1إذا كاف أحد طرفي النزاع مف البمداف النامية عمى الفريؽ الخاص أف يذكر في التقرير اإلجراءات التي تـ اتخاذىا تجاه ىذا
العضك ،كىذا طبقا لما منحتو مذكرة التفاىـ مف بعض المزايا كالمعاممة التفضيمية ليذه البمداف أثناء لجكءىا آللية تسكية
النزاعات في المنظمة ،ىذا ما نصت عميو المادة  12فقرة  11مف مذكرة التفاىـ ،مرجع سابؽ ،راجع في ذلؾ أيضا :حسف
البدراكم( ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية) ،ندكة الكيبك الكطنية المتخصصة لمقضاة كالمدعيف العاميف

كالمحاميف ،صنعاء ،يكمي  12ك  13تمكز ،2004 ،ص .08

( -)2كماؿ عبد العزيز ناجي ،مرجع سابؽ ،ص .224

( -)3تطبيقا كرد في المادة  27مف مذكرة التفاىـ التي تنص عمى مساعدة أمانة المنظمة لمفرؽ الخاصة ،مشار لو ايضا لدل:
خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .399

( -)4المادة  01 / 15مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ ،مشار لو أيضا
لدل :بيا جيراث الؿ داس ،منظمة التجارة العالمية ،دليؿ لئلطار العاـ لمتجارة الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .446
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المتعمقة بالقضية محؿ النزاع ،كيتضمف تعميؽ الفريؽ الخاص عمى كافة المذكرات كالدفكع التي
قدمتيا أطراؼ النزاع ،كيتـ تكزيع الجزء الكصفي عمى طرفي النزاع لمتعميؽ عميو كتابة خبلؿ
أسبكعيف مف تاريخ تكزيعو ،كفقا لمجدكؿ الزمني المبيف في الممحؽ  ،3مف مذكرة التفاىـ(.)1
ب -إصدار التقرير المؤقت
يقكـ الفريؽ الخاص بعد إعداد المسكدة ،بإصدار التقرير المؤقت ،في الفترة التي تتراكح
بيف أسبكعيف إلى أربعة أسابيع مف تاريخ استبلـ مبلحظات كتعميقات أطراؼ النزاع عمى الجزء
الكصفي ،كيتضمف التقرير المؤقت تعميقات أطراؼ النزاع عمى الجزء الكصفي باإلضافة إلى

استنتاجات الفريؽ الخاص ،كالنتائج التي تكصؿ إلييا عمى السكاء(.)2

كيجكز ألم مف أط ارؼ النزاع ،في ميمة أسبكع ،أف يقدـ مبلحظاتو كتابة حكؿ
مضمكف التقرير المؤقت ،بااللتماس بإعادة النظر في جكانب معينة مف ىذا التقرير قبؿ تعميـ

التقرير النيائي عمى األعضاء(.)3

كفي خبلؿ أسبكعيف ،يقكـ الفريؽ الخاص بالنظر في ىذه الطمبات كااللتماسات(،)4

كيحؽ لو في ىذا ،دعكة أطراؼ النزاع لبلجتماع إذا دعت الضركرة لذلؾ مف أجؿ مناقشة

مكضكعات معينة( ،)5كما يعقد الفريؽ الخاص اجتماعا إضافيا ،بناءا عمى طمب أحد األطراؼ
بشأف القضايا المحددة في التعميقات المكتكبة ،كاذا لـ ترد أية مبلحظات خبلؿ الفترة المحددة
لذلؾ ،يعتبر التقرير المؤقت تقري ار نيائيا ،كيتـ تعميمو عمى باقي األعضاء(.)6

( -)1المادة  12مف الممحؽ  3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ ،أنظر
أيضا :خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .399
- Mohamed Tayeb MEDJAHED, Cours d’initiation en droit de l’organisation mondiale du
commerce, op.cit, p144.
( -)3أك ضمف مدة يحدىا الفريؽ ،أنظر :المادة  2 / 15ككذا المادة  12مف الممحؽ  3مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد
)(2

كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)4محمد عبيد محمد محمكد ،مرجع سابؽ ،ص .470

( -)5المادة  2 / 15مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
Hugus KENFACK, op.cit,p 61.
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الفصل الثاني
ج -إصدار وتعميـ التقرير النيائي

بعد أف تتـ مراجعة التقرير الصادر عف الفريؽ الخاص مف طرؼ أعضاءه خبلؿ
أسبكعيف ،يتـ إصدار التقرير النيائي ألطراؼ النزاع بثبلث لغات كىي (االنجميزية كاالسبانية
()1

كالفرنسية)

كبعد ثبلثة أسابيع ،يتـ تعميـ التقرير عمى باقي األعضاء ،كىذا لتحقيؽ نكع مف

الشفافية في عمؿ الفرؽ الخاصة مف أجؿ تعميـ الفائدة عمى الجميع ،كىذا ما يتيح ألعضاء
المنظمة فيما أكبر لممكضكعات المتعمقة بالنزاعات الخاصة باتفاقات (ـ.ع.ت) مف خبلؿ النقد
الذم يتعرض لو التقرير مف طرؼ أعضاء المنظمة كالباحثيف كالدارسيف ،...كغيرىـ ،كما ينشر
التقرير النيائي عمى مكقع (ـ.ع.ت) عمى شبكة االنترنت.
كيحتكم التقرير النيائي عمى جزأيف:
 الجزء األكؿ ،كالمعنكف بالجزء الكصفي :كيتضمف مقدمة عف النزاع ككذا الحقائؽالمتعمقة بو كالنتائج كالتكصيات التي قاـ بيا طرفا النزاع ،كاإلجراءات التي اتبعتيا
األطراؼ بشأف تشكيؿ الفريؽ الخاص ،ككذا الدفكع اليامة كاألساسية التي تـ عمى
أساسيا تقديـ طمب إنشاء الفريؽ ،كالتي تقدـ بيا طرفا النزاع ،كالمراجعة المرحمية التي
تضمنت الدفكع كالمبلحظات التي قدمتيا األطراؼ المعنية.
 الجزء الثاني ،كالذم يسمى بجزء االستنتاجات ،كيتضمف ىذا الجزء ،النتائج التي تكصؿإلييا الفريؽ الخاص كالتكصيات التي يكصى بيا ،كيجكز لو في حالة إصداره لتكصيات
تتعمؽ بعدـ تكافؽ اإلجراءات محؿ النزاع مع االتفاقات المشمكلة ذات الصمة بيذا
النزاع ،أف يكضح كيفية قياـ العضك المخالؼ بتعديؿ إجراءاتو كي تتكافؽ مع االتفاقات

المشمكلة(.)2

كفي كؿ األحكاؿ ،يمتزـ الفريؽ الخاص باحتراـ أجؿ  06أشير إلصدار تقريره،
كيبدأ ىذا األجؿ مف تاريخ تشكيؿ الفريؽ كتحديد اختصاصاتو ،كفي الحاالت المستعجمة كالسمع
سريعة التمؼ يصدر الفريؽ تقريره في أجؿ ال يتعدل  03أشير ،كفي حاؿ ما إذا رأل الفريؽ
بأنو مف غير الممكف إصدار التقرير ضمف اآلجاؿ المحددة ،يجب عميو إخطار (ج.ت.ف)

( -)1ألنيا تعتبر المغات الرسمية في المنظمة العالمية لمتجارة.
( -)2خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص  401ك.402
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كتابيا بأسباب التأخر مع تحديد الكقت اإلضافي الذم يطمبو مف الجياز النجاز ىذا التقرير،

كفي كؿ األحكاؿ يجب أال تتجاكز الميمة اإلجمالية  9أشير(.)1
خامسا :اعتماد تقرير الفريؽ الخاص

يتمثؿ اعتماد تقرير الفريؽ الخاص في منح الصيغة التنفيذية لو ،حيث يرسؿ ىذا التقرير
إلى جياز تسكية النزاعات مف أجؿ اعتماده ،كيجب أف يشمؿ ىذا التقرير تقكيما مكضكعيا
لمحقائؽ في القضية ككؿ شيء آخر يمكف أف يساعد (ج.ت.ف) عند النظر في المسألة كعند

كضع التكصيات كاصدار الق اررات(.)2

يقكـ جياز تسكية النزاعات باعتماد تقرير الفريؽ الخاص في أحد اجتماعاتو خبلؿ 60
يكما بعد تاريخ تعميـ التقرير عمى األعضاء ،ما لـ يخطر أحد األطراؼ الجياز بق ارره
باالستئناؼ ،كفي ىذه الحالة ال يعتمد الجياز ىذا التقرير إال بعد استكماؿ إجراءات

االستئناؼ( ،)3كفي كؿ الحاالت ال ينظر (ج.ت.ف) في اعتماد التقرير قبؿ مركر  20يكما مف
تعميمو عمى أعضاء المنظمة ،كالمغزل مف ذلؾ ،ىك إعطاء الكقت الكافي لؤلعضاء مف أجؿ

دراسة تقرير الفريؽ الخاص.
كتتـ مسألة اعتماد التقرير بصفة شبو آلية في حالة عدـ االستئناؼ ،كىذا ما يبيف
خاصية التمقائية التي يتميز بيا نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة.
إذف ،البد أف يكضع تقرير الفريؽ الخاص في جدكؿ أعماؿ (ج.ت.ف) لكي يتـ اعتماده
خبلؿ المدة التي تتراكح بيف  20إلى  60يكما بعد تعميـ التقرير عمى كافة األعضاء ،كلكف في
حالة ما إذا لـ تبرمج أية اجتماعات لمجياز خبلؿ ىذه الفترة ،يعقد اجتماعا لمجياز مف أجؿ
مناقشة اعتماد التقرير بناءا عمى طمب أحد األعضاء.
تضيؼ المادة  16مف مذكرة التفاىـ في فقرتيا الثالثة ،أف أطراؼ النزاع يممككف الحؽ
في المشاركة الكاممة في دراسة تقرير الفريؽ مع (ج.ت.ف) ،كيجب تسجيؿ كجيات نظرىا

( -)1المادة  8 / 12ك 9مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)2تككف ىناؾ حاجة إلصدار قرار حينما تكجد نقطة خبلفية حكؿ القانكف في حيف تتعمؽ التكصيات بتقديـ اقتراحات لمقياـ
بعمؿ معيف مف قبؿ طرؼ ما لممزيد مف التفصيؿ أنظر :بيا جيراث الؿ داس ،منظمة التجارة العالمية ،دليؿ لئلطار العاـ
لمتجارة الدكلية ،مرجع سابؽ ،ص .446

( -)3عادؿ عبد العزيز عمى السف ،مرجع سابؽ ،ص .1587
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()1

كتقدـ األعضاء ،التي لدييا اعتراضات عمى تقرير ما ،أسبابا مكتكبة تشرح

فييا اعتراضاتيا ،ليجرم تعميميا قبؿ مدة ال تقؿ عف  10أياـ مف اجتماع (ج.ت.ف) الذم

ينظر مف خبللو اعتماد التقرير(.)2

كتتسـ تقارير الفرؽ الخاصة بالطبيعة اإللزامية بعد اعتمادىا ،كىذا ما ال يتيح الفرصة

الستئنافيا ،العامؿ الذم يضمف تسكية عادلة لمنزاع(.)3

كتجدر اإلشارة ،إلى أنو ليست جميع القضايا يقدـ فييا استئناؼ بعد صدكر تقرير الفريؽ
الخاص ،حيث أنو قد يستجيب الطرؼ المشكك ضده ليذا التقرير ،باعتبار أف معظـ تقارير
جياز االستئناؼ الدائـ ،إف لـ نقؿ كميا تؤيد تقارير الفرؽ الخاصة.
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ذلؾ النزاع بيف ككستريكا كالكاليات المتحدة األمريكية ،عندما
قدمت ككستريكا شككل إلى (ج .ت.ف) ضد ك.ـ.أ بسبب قياـ ىذه األخيرة بفرض قيكد عمى
كارداتيا مف المبلبس القطنية مف ككستريكا ،حيث تـ تشكيؿ الفريؽ الخاص -بعد فشؿ
المشاكرات -كالذم انتيى إلى أف القيكد التي فرضتيا (ك.ـ.أ) غير مبررة عمى أساس ادعاء
اإلغ ارؽ كادعاء الضرر بالصناعة الكطنية.
كقامت الك.ـ.أ بإخطار (ج.ت.ف) بسحب إجراءاتيا المتمثمة في القيكد التي طبقتيا ضد

ككستريكا قبؿ اعتماد تقرير الفريؽ الخاص مف طرؼ (ج.ت.ف) في أفريؿ .)4(1997

( -)1المادة  3 / 16مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2المادة  2 / 16مف المذكرة نفسيا.

( -)3لمزيد مف التفصيؿ راجع :رشيد مجيد الربيعي " ،الجوانب التنظيمية في االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمي دراسة
تحميمية لمنظاـ القانوني لممنظمة" ،مجمة دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف ،مجمد ،34العدد  ،2007 ،2ص .380

( -)4عبد المالؾ عبد الرحمف مطير ،مرجع سابؽ ،ص .415
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المطمب الثاني :الرقابة عمى التقارير والتوصيات والق اررات الصادرة

يمكف أف ينتيي النزاع في مرحمة الفرؽ الخاصة في حالة رضا األطراؼ بتقارير

كتكصيات ىذه الفرؽ ،لكف في حالة العكس ،يقكـ الطرؼ المعارض باستئناؼ تقرير الفريؽ
الخاص أماـ جياز االستئناؼ الدائـ (الفرع األكؿ) ،كىنا يعمؽ جياز تسكية النزاعات نظره في
اعتماد التقرير إلى حيف استكماؿ إجراءات االستئناؼ كصدكر حكـ بيذا الشأف.
عند صدكر تكصيات كقرارات نيائية في القضية التي استكفت كؿ طرؽ الطعف ،يقكـ
جياز تسكية النزاعات باعتباره مالؾ الصبلحية في اإلدارة كاإلشراؼ عمى تسكية النزاعات،
بالرقابة عمى مدل تنفيذ األطراؼ ليذه التكصيات كالق اررات(الفرع الثاني).
الفرع األوؿ :استئناؼ تقارير الفرؽ الخاصة أماـ جياز االستئناؼ الدائـ
يعتبر إجراء االستئناؼ تأكيدا عمى حماية كتطكير التجارة الدكلية مف خبلؿ ضماف
العدالة كالنزاىة لمتقارير الصادرة مف الفرؽ الخاصة ،بابتكار كاحداث جياز استئناؼ دائـ
بمكجب اتفاؽ مراكش ،فماىك نطاؽ اختصاصات جياز االستئناؼ الدائـ كدكره ،كما ىي
إجراءات عمؿ ىذا الجياز؟
أوال :نطاؽ اختصاصات جياز االستئناؼ الدائـ
حددت مذكرة التفاىـ نطاؽ اختصاصات جياز االستئناؼ الدائـ مف خبلؿ مكادىا ،حيث
تطرقت إلى أطراؼ االستئناؼ كمحؿ االستئناؼ ،يجب أف يتقيد بيا الجياز ،عند النظر في
تقرير الفريؽ الخاص.
 -1النطاؽ الشخصي (أطراؼ االستئناؼ)
تؤكد الفقرة الثالثة مف المادة  17مف مذكرة التفاىـ ،عمى أنو ال يجكز سكل لطرفي
النزاع استئناؼ تقارير الفرؽ الخاصة ،أم أف حؽ االستئناؼ حصرم عمى طرفي النزاع ال
()1

غير ،كال تممؾ كاألطراؼ الثالثة

ىذا الحؽ ،كلكف يجكز ليا فقط أف تقدـ مذكرات كتابية إلى

جياز االستئناؼ الدائـ ،ككذا يمنح ليا فرصة التحدث أمامو( ،)2مف أجؿ إبداء مبلحظاتيا

( -)1التي أخطرت جياز تسكية النزاعات بتكفر المصمحة الجكىرية لدييا فيما يتعمؽ بمكضكع النزاع ،كفقا لممادة  10فقرة 2
مف مذكرة التفاىـ.

( -)2المادة  4 / 17مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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كالدفاع عف كجية نظرىا ،كىذا تحقيقا لفاعمية أكثر لنظاـ تسكية النزاعات ،ككذا لتحقيؽ تكازف
المصالح بيف األطراؼ المتعاقدة.
ألف أط راؼ النزاع ىـ الذيف يممككف المصمحة الحقيقية في استئناؼ تقارير الفرؽ
الخاصة ،كىـ كحدىـ الذيف يقدركف ىذه المصمحة كربما قرركا القبكؿ باعتماد تقرير الفريؽ
الخاص دكف الحاجة إلى االستئناؼ ،كمنح ىذا الحؽ لؤلطراؼ الثالثة يمكف أف يعيؽ ىذا
االتفاؽ.
بالتالي ،حاكلت ىذ ه المادة تحقيؽ التكازف بضماف سرعة كفعالية عمؿ جياز االستئناؼ
الدائـ مف جية ،كعدـ إىدار حؽ األطراؼ الثالثة ،بمنحيـ فرصة إبداء مكاقفيـ أماـ ذات
الجياز ،مف جية ثانية(.)1

يمكف أف يككف االستئناؼ مف طرؼ كاحد كبشكؿ منفرد ،عندما يمجأ ىذا الطرؼ
الستئناؼ تقرير الفريؽ الخاص الذم صدر ضده ،فيك فقط الذم يممؾ المصمحة في عممية
االستئناؼ ،كما يمكف أف يككف االستئناؼ بشكؿ ثنائي ،كىذا عندما يتقدـ الطرفاف (الشاكي

كالمشكك ضده) بطمب استئناؼ تقرير الفريؽ الخاص( ،)2حيث يقدـ كؿ منيما استئنافو في شؽ
التقرير الذم رأل أنو ليس في صالحو أك مجحؼ في حقو ،كفي ىذه الحالة ينظر جياز
االستئناؼ في االستئنافيف معا.
 -2النطاؽ الموضوعي (محؿ االستئناؼ)

()3

"يقتصر االستئناؼ عمى المسائؿ القانكنية

التفسيرات القانكنية التي تكصؿ إلييا"(.)4

الكاردة في تقرير الفريؽ الخاص ،ككذا عمى

فبل يحؽ لجياز االستئناؼ الدائـ حسب الفقرة السادسة مف المادة  17مف مذكرة التفاىـ،
()5

أف يتطرؽ بأم شكؿ مف األشكاؿ ،أثناء نظره في تقرير الفريؽ الخاص ،إلى المسائؿ الكاقعية

)(1

- Minoarison Johary ANDRIANARIVONY, op.cit, p 280.
- Jean Marc SIROËN, "L’OMC et la mondialisation des économies", université Paris,
Dauphine, article publié sur site internet: www.dauphine.fr/siroen. p 18.
( -)3يقصد بالمسائؿ القانكنية تمؾ التي تتعمؽ بكجكد حؽ ما أك مدل احتراـ ىذا الحؽ ،عف طريؽ تحديد القاعدة القانكنية كاجبة
)(2

التطبيؽ عميو ،فالمنازعة القانكنية تنطمؽ أساسا مف اعتبارات قانكنية محضة ،كالنزاع الخاص بتفسير نص غامض مثبل،

أنظر :خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .429

( -)4المادة  6 / 17مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات.

( -)5أما المسائؿ الكاقعية فيي تمؾ التي تستند إلى اعتبارات غير قانكنية مثبل مسألة تعارض المصالح بيف دكلتيف في النزاع
المعركض عمى جياز االستئناؼ ،فيي تنطمؽ مف أمكر غير قانكنية ،خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .429
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التي فصؿ فييا ىذا األخير ،كىذا ما يجعؿ مف إجراء االستئناؼ يقترب كثي ار مف مفيكـ الطعف
بالنقض ،ككنو يرمي إلى تصحيح خرؽ القكاعد القانكنية التي انتيكتيا الفرؽ الخاصة بمناسبة
إعداد التقارير كالتكصيات ،كغمكض منطكؽ الحكـ ،كالخطأ في تطبيؽ القانكف ،كتجاكز
السمطة( ،كىذا تماشيا مع ما جرل بو العمؿ في القانكف كالقضاء الدكلييف بشأف نيائية ق اررات
التحكيـ كعدـ قابميتيا لمطعف إال في حدكد ضيقة).
عمى عكس مفيكـ االستئناؼ في القكانيف الداخمية ،الذم ييدؼ إلى إعادة تكييؼ

الكقائع كتطبيؽ القاعدة المناسبة عمييا( ،)1كىذا ما يكحي لنا بأف ىذا الجياز عبارة عف محكمة
قانكف كليس محكمة مكضكع ،فالتعديؿ ال يشمؿ الكقائع التي تضمنيا التقرير األصمي ،كىذا
()2

يعني أننا أماـ خبرة قانكنية كليس ،أماـ خبرة اقتصادية.

كلقد انتقدت ىذه المادة إلغفاليا أىمية الكقائع التي تتناكليا الفرؽ الخاصة ،كالتي غالبا
ما تتسـ بالدقة الفنية كالعممية ،مما يصعب مف أمر الفصؿ في نزاعاتيا عمى نحك عادؿ مف
خبلؿ درجة كاحدة ،مثؿ مستجدات التجارة الدكلية في مجاؿ حقكؽ الممكية المرتبطة بالتجارة،
كتجارة الخدمات التي تتضمف مسائؿ عممية كتقنية متغيرة ،قد يتعذر الفريؽ الخاص التدقيؽ
فييا كاإلحاطة بشمكلية مكضكعيا ،مما يستدعي عرضيا ثانية أماـ جياز االستئناؼ الدائـ،

بالتالي ليست المسائؿ القانكنية فقط ىي التي تتطمب االستئناؼ(.)3

كأثار بعض الفقياء مسألة مدل إمكانية الفصؿ بيف المسائؿ القانكنية التي يمكف
استئنافيا كالمسائؿ الكاقعية التي ال يجب عرضيا عمى (ج.إ.د) مرة أخرل ،باعتبار أنيا قد تـ
الفصؿ فييا مسبقا مف قبؿ الفريؽ الخاص ،كىذا لصعكبة كضع معيار جامد يمكف االستناد إليو
لمعرفة الفرؽ بيف ىاتيف المسألتيف ،كخاصة كأف ىناؾ بعض الطمبات تككف في جزء منيا

قانكنية كفي جزءىا اآلخر كاقعية أك سياسية(.)4

( -)1كريمة طراد ،مرجع سابؽ ،ص ،27مشار لو أيضا لدل :بعجي نكر الديف ،مرجع سابؽ ،ص .53
( -)2جديد رابح ،مرجع سابؽ ،ص .96

( -)3ىذا ما ي خدـ مصالح البمداف المتقدمة عمى حساب مصالح البمداف النامية التي تفتقر لمقدرة كالمعرفة العممية كالتقنية
كبالتالي تعجز عف إثبات ما يحيط بيا مف أضرار ،...أنظر :محمد عبيد محمد محمكد ،مرجع سابؽ ،ص .474

( -)4لمزيد مف التفصيؿ أنظر :أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .558
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 -3النطاؽ الزمني لالستئناؼ
ضمانا لفعالية إجراءات االستئناؼ ،كضعت مذكرة التفاىـ نطاقا زمنيا ك حدا أقصى
لممدة التي ال يجكز أف تتجاكزىا فترة االستئناؼ

()1

كىي  60يكما كقاعدة عامة ،تبدأ مف تاريخ

تقديـ أحد أطراؼ النزاع اإلخطار بق ارره االستئناؼ إلى غاية أف يعمـ جياز االستئناؼ تقريره،
كيأخذ (ج.إ.د) بعيف االعتبار عند كضع الجدكؿ الزمني حاالت االستعجاؿ مثؿ تمؾ التي
تتعمؽ بالسمع سريعة التمؼ (المشار إلييا في الفقرة  09مف المادة الرابعة مف مذكرة التفاىـ)،
لذلؾ فيك مطالب ببذؿ أقصى جيده مف أجؿ التعجيؿ باإلجراءات.
كاذا رأل جياز االستئناؼ أنو لف يستطيع إنياء إجراءات االستئناؼ بالتالي تقديـ التقرير
في المدة الزمنية المحددة "أم آجاؿ  60يكما" لظركؼ ما ،عميو إخطار جياز تسكية النزاعات
كتابة أك بطمب مكتكب يمتمس فيو تمديد اآلجاؿ مع ذكر األسباب التي أدت إلى ىذا
التأخير ،ككذلؾ يجب عميو أف يذكر في الطمب المدة التي يحتاجيا ألجؿ إعداد تقريره ،كفي
كؿ األحكاؿ ال يجب أف تزيد ىذه المدة  90يكما(.)2

يرل بعض الدارسيف أف ىذه المدة قصيرة نسبيا ،أم غير كافية ،كىذا راجع ربما إلى

التعقيدات التي تميز المسائؿ القانكنية التي يبحث فييا جياز االستئناؼ الدائـ(.)3

عمكما ،لقد حددت مذكرة التفاىـ المدة اإلجمالية لسير القضية ككؿ ،منذ بداية القضية
بتقديـ الشككل أماـ الفريؽ الخاص إلى غاية إصدار كتعميـ تقرير جياز االستئناؼ الدائـ بفترة
شير في حالة االستئناؼ ،كتسعة أشير في حاؿ عدـ االستئناؼ (ما لـ يتفؽ
ا
اثني عشر
الخصكـ عمى خبلؼ ذلؾ) ،كفي كؿ األحكاؿ ،كبما في ذلؾ مدة التمديد القانكنية ،ال يجكز أف

تزيد المدة عمى خمسة عشر شي ار كىذا أقصى حد(.)4

( -)1لقد كضعت مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات إطا ار زمنيا لمختمؼ مراحؿ النزاع لكي ال
يككف ىناؾ مجاال لمتأخير غير المبرر ،كأضفى ىذا قد ار ميما مف المصداقية كالجدية عمى عممية تسكية النزاعات بيف األطراؼ
المتعاقدة ،انظر :أثير محمد الزىيرم ،العضكية في منظمة التجارة العالمية ،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ،
كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر  ،2014 ،1ص .60

( -)2المادة  05 / 17مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
)(3
- Minaorisou Johary ANDRIANARIVONY, op.cit, p 282.
( -)4أنظر المادة  20مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد اإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ كمشار لو أيضا لدل:
ياسر الحكيش ،تسوية النزاعات في النظاـ الدولي التجاري تحكمية أـ أحكاـ ،مرجع سابؽ ،ص .18
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ثانيا :دور جياز االستئناؼ الدائـ
ينحصر دكر جياز االستئناؼ الدائـ ب إقرار أك تعديؿ أك نقض النتائج التي تكصؿ إلييا

الفريؽ الخاص في تقريره(:)1

 فإذا كافؽ جياز االستئناؼ عمى االستنتاجات التي تكصؿ إلييا الفريؽ الخاص مف حيثمدل حدكث االنتياكات لبلتفاقات المشمكلة أـ ال ،يقكـ بإقرارىا.
 أما إذا كافؽ عمى االستنتاجات فقط كلـ يكافؽ عمى األسباب التي أدت إلى تمؾاالستنتاجات ،فيقكـ بتعديؿ التقرير.
 كفي حالة عدـ مكافقة الجياز ال عمى االستنتاجات كال عمى األسباب التي أدت إلييا فيتقرير الفريؽ الخاص ،ففي ىذه الحالة يتحقؽ النقض.
إذف ،اختصاصات جياز االستئناؼ تنحصر في ىذه األمكر الثبلثة التي ذكرتيا الفقرة
 13مف المادة  17مف مذكرة التفاىـ ،عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ.
ثالثا :إجراءات االستئناؼ

تنفيذا ألحكاـ الفقرة التاسعة مف المادة  17مف مذكرة التفاىـ ،يضع أعضاء جياز

االستئناؼ الدائـ إجراءات عممو داخؿ الجياز بالتشاكر مع رئيس جياز تسكية النزاعات ،ككذا
المدير العاـ ؿ (ـ.ع.ت) ،كتتمثؿ إجراءات االستئناؼ فيما يمي:
 -1إخطار جياز تسوية النزاعات بتقديـ االستئناؼ

تبدأ إجراءات االستئناؼ بخطكة أكلى ،كىي قياـ طرؼ النزاع المستأنؼ بإخطار

(ج.ت.ف) بتقديـ االستئناؼ ،كعميو تقديـ الطمب إلى أمانة الجياز قبؿ عقده الجتماع اعتماد
تقرير الفريؽ الخاص ،كيجب أف يتضمف ىذا الطمب عنكاف تقرير الفريؽ محؿ االستئناؼ ،اسـ
(الدكلة) الطرؼ المستأنؼ ضده ،ممخصا لطبيعة االستئناؼ بكؿ ما يحتكيو بما في ذلؾ
التفسيرات القانكنية التي قاـ بيا الفريؽ ،مع تبياف األسس التي قامت عمييا حجج الطرؼ

المستأنؼ(.)2

بمجرد إخطار الطرؼ المستأنؼ أمانة الجياز (ج.ت.ف) باستئنافو لتقرير الفريؽ
الخاص ،تقكـ أمانة المنظمة بإرساؿ محضر ىذا األخير أك تقريره إلى أمانة جياز االستئناؼ
( -)1كىذا بنص المادة  13 / 17مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص 560و - Zalmia HAQUANI, op.cit, p60
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الدائـ ،كيشمؿ ىذا المحضر (المذكرات الكتابية التي قدمت إلى الفريؽ باألسئمة التي طرحيا
الفريؽ عمى أطراؼ النزاع كاجاباتيا ،ككؿ البيانات التي تتعمؽ بالتكصيات كالنتائج التي تكصؿ

إلييا الفريؽ)( ،)1كمف ثـ يتـ اختيار ثبلثة مف األعضاء السبعة المككنيف لجياز االستئناؼ
لمنظر في النزاع ،كبناءا عمى ذلؾ ،يقكـ أعضاء جياز االستئناؼ الدائـ ،بإعداد جدكؿ زمني
مناسب إلجراءات االستئناؼ(.)2

 -2إيداع مذكرات االستئناؼ
يقكـ الطرؼ المستأنؼ بإيداع مذكرتو لدل أمانة (ج .إ .د) خبلؿ  10أياـ مف تاريخ
تقديـ طمب االستئناؼ ،مع نسخ صكرتيف ليذه المذكرة إلرساليا لمطرؼ المستأنؼ ضده
كالطرؼ الثالث إف كجد ،كيجب أف تتضمف ىذه المذكرة شرحا كاضحا لؤلسس التي يقكـ عمييا
االستئناؼ ،كبياف محدد لمكاد االتفاقية التجارية مكضكع النزاع كأية مكاد قانكنية تتعمؽ بذات
النزاع إلى جانب طمبات الطرؼ المستأنؼ.
كبما أف إجراءات االستئناؼ يحكميا إطار زمني ،فإنو مف المنطقي أف تتضمف ىذه
المذكرة تاريخ كتكقيع الطرؼ المستأنؼ كأم طمب يجب أف يكقع مف صاحبو ،مع اإلشارة إلى
أنو يجكز لمطرؼ المقابؿ أك لمطرؼ اآلخر في النزاع أف ينضـ إلى االستئناؼ القائـ ،أك أف
يقدـ ىك كذلؾ بدكره استئنافا آخر يستند إلى أساس جديد ،كذلؾ في أجؿ محدد ب  15يكما مف
تاريخ تقديـ االستئناؼ األكؿ.
كما يحؽ أيضا لؤلطراؼ الثالثة بأف تقدـ مذكراتيا المكتكبة خبلؿ  25يكما مف تاريخ
تقديـ االستئناؼ األصمي -في حاؿ قبكؿ (ج.ت.ف) -كتتقدـ بمذكرة مكتكبة تكضح مف خبلليا
أكجو الطعف في تقرير الفريؽ الخاص ،التي تتعمؽ بالمصالح الجكىرية القائمة مع تحديد

النصكص القانكنية محؿ الطعف(. )3

()1

 -باعتبار أف أمانة المنظمة تتكلى مسؤكلية مساعدة األفرقة  ،راجع المادة  27مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات

التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)2لمزيد مف التفصيؿ أنظر :خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .446
( -)3أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .560
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 -3الرد عمى المذكرات المقدمة
يممؾ كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع الحؽ في الرد عمى حجج كدفكع خصمو (المقدمة
ضمف مذكرة االستئناؼ) ،كذلؾ خبلؿ مدة أقصاىا  25يكما مف تاريخ تقديـ االستئناؼ ،كيجب
أف تتضمف ىذه المذكرة الحجج التي عمى أساسيا رفض االستئناؼ ،كبياف قبكؿ أك رفض
طمبات الطرؼ المستأنؼ كبيانا بمكاد االتفاقات التجارية مكضكع النزاع ،كبالطبع طمباتيا التي
تمتمس أف يحكـ بيا جياز االستئناؼ الدائـ (.)1
 -4انعقاد جمسة المرافعة الشفوية
بعد تقديـ أطراؼ االستئناؼ لمذكراتيـ الكتابية ،كبعد مركر مدة  30يكما مف تاريخ
تقديـ االستئناؼ األصمي ،يعقد جياز االستئناؼ الدائـ اجتماعا لؤلطراؼ المستأنفة كالمستأنؼ
ضدىا كاألطراؼ الثالثة أك ما يسمى جمسة المرافعة الشفكية ،بيدؼ االستماع إلى المرافعات

كالدفاع كالرد عمى حجج الخصكـ(.)2

حيث يستطيع أعضاء (ج.إ د) تكجيو األسئمة ،كطمب مذكرات إضافية مف أم طرؼ،
كما يحؽ ألطراؼ االستئناؼ اإلطبلع عمى ما تقدمو األطراؼ األخرل ،كالرد عمييا في مدة
معقكلة ،كفي حالة عدـ الرد ،يمكف لجياز االستئناؼ الدائـ أف يصدر أم ار بإلغاء االستئناؼ
الخاص بيذا الطرؼ ،كىذا بعد االستماع إلى األطراؼ األخرل(.)3
 -5إصدار التقرير وتعميمو

كمرحمة أخيرة مف مراحؿ عمؿ جياز االستئناؼ الدائـ ،كبعد قياـ أعضاء ىذا األخير

بالتشاكر حكؿ مكضكع االستئناؼ ،كتبادؿ كجيات النظر حكؿ ذات النزاع ،مع االلتزاـ بعدـ
اتصاؿ أعضاء جياز االستئناؼ خارج الجدكؿ الزمني المحدد لبلستئناؼ ،بأحد طرفي النزاع
بصفة منفردة ،كىذا لضماف الحياد ،يقكـ أعضاء (ج .إ .د) بالتكصؿ إلى قرار نيائي بشأف

(-)1أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .560

( -)2كيمكف االستعانة في ىذه المرحمة بمستشار قانكني خاص لتمثيؿ األطراؼ باعتبار أنو ال يكجد ما يمنع في نصكص
اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة مف االستعانة بمستشاريف قانكنييف غير حككمييف لتمثيؿ أحد أطراؼ النزاع ،مشار لو لدل:
خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .455

( -)3أحمد فكزم عبد المنعـ ،مرجع سابؽ ،ص .560
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النزاع ،كيشرع في كتابة التقرير في غياب أطراؼ االستئناؼ ،كبعدىا يتـ تكقيع التقرير مف

طرؼ أعضاء الجياز ،كمف ثـ يتـ تعميـ التقرير عمى أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة(.)1
ثالثا :ضوابط عمؿ جياز االستئناؼ الدائـ

يمتزـ جياز االستئناؼ الدائـ أثناء أداءه لعممو بالسرية في عممو باإلضافة إلى المعاممة
التفضيمية لمبمداف النامية.
 -1االلتزاـ بسرية إجراءات جياز االستئناؼ الدائـ

تنص المادة  17مف مذكرة التفاىـ في فقرتيا العاشرة عمى أف «تككف إجراءات جياز

االستئناؼ سرية ،كتكضع تقارير جياز االستئناؼ دكف حضكر أطراؼ النزاع ،كفي ضكء

المعمكمات كالبيانات المقدمة»(.)2

كما تنص المادة  18في فقرتيا الثانية عمى أف «تعامؿ المذكرات المكتكبة المقدمة إلى
الفريؽ أك إلى جياز االستئناؼ عمى أنيا سرية ،إال أنيا تتاح ألطراؼ النزاع ،كال يكجد في ىذا
التفاىـ ما يمنع طرفا مف أطراؼ النزاع مف كشؼ مكاقفو لمجميكر ،كينبغي لؤلعضاء أف تعامؿ
عمى سبيؿ سرية المعمكمات التي يقدميا عضك آخر إلى الفريؽ أك إلى جياز االستئناؼ ،كيرل
ىذا العضك أنيا سرية ،كعمى أم طرؼ مف أطراؼ النزاع أف يقدـ بناءا عمى طمب عضك ما،

ممخصا غير سرم لممعمكمات الكاردة في دفاعو المكتكب كالتي ال يمكف كشفيا لمجميكر»(.)3

نستخمص مف ىاتيف المادتيف ،أنو يجب أف تحاط إجراءات عمؿ جياز االستئناؼ الدائـ
بالسرية ،بدءا بالمذكرات التي يضعيا أطراؼ النزاع ،إلى غاية التقارير التي يمتزـ (ج.إ.د)
بكضعيا دكف حضكر ىذه أطراؼ ،يعني أف المذكرات المكتكبة تعامؿ بسرية بالنسبة لغير
أطراؼ النزاع ،حيث يجب أف تتاح ليـ فرصة اإلطبلع عمييا ،كلكف ىذا ال يمنع أحد أطراؼ
النزاع بتقديـ ممخص غير سرم لممعمكمات الكاردة في دفاعو ،التي ال يمكف كشفيا لمجميكر،
كىذا بناءا عمى طمب أحد أعضاء المنظمة.

( -)1يصدر التقرير بالمغة االنجميزية كيتـ ترجمتو إلى المغتيف الفرنسية كاالسبانية ،كيتككف التقرير الصادر مف الجزء الكصفي
كيشمؿ البيانات ،ك الجزء الخاص باالستنتاجات كيشمؿ النتائج كالحقائؽ التي تكصؿ إلييا جياز االستئناؼ ،أنظر تفصيبل في
ذلؾ :خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص ص .458-455

( - )2مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
(-)3المذكرة نفسيا.

154

الفصل الثاني

أساليب تسوية النزاعات في المنظمة العالمية للتجارة

كفي حاؿ ما إذا قدـ أحد الطرفيف إلى جياز تسكية النزاعات مذكرات مكتكبة تتضمف
معمكمات كبيانات سرية ،يتقدـ ىذا الطرؼ إلى جياز االستئناؼ الدائـ بطمب إضافة بعض

اإلجراءات السرية إلى عممو(.)1

إف المغزل مف فرض السرية في اإلجراءات حسب الدكتكر

()2

Minaorison Johary

 ANDRIANARIVONYىك عدـ فتح الباب أماـ تسييس النزاع كتعطيؿ مصالح أحد أطراؼ
النزاع(.)3

-2المعاممة التفضيمية لمبمداف النامية
تمجأ الكثير مف البمداف النامية إلى جياز االستئناؼ الدائـ ،كالتزاما بمبدأ المعاممة
التفضيمية ليذه البمداف في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة ككؿ ،كمذكرة التفاىـ عمى
القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات بصفة خاصة ،يمنح ليا (ج .إ .د) بعض
القكاعد الخاصة في المعاممة التفضيمية التي تتضمنيا مذكرة التفاىـ ،حيث منحت ليا إمكانية
الخركج عمى المكاعيد أك اإلطار الزمني إذا أثبت العضك حاجتو ليذه الفترة الزمنية اإلضافية
مف أ جؿ عرض نزاعو أماـ جياز االستئناؼ سكاء كاف في صكرة مذكرة إضافية أـ في صكرة
االستعانة بأحد المستشاريف القانكنييف(.)4

رابعا :اعتماد تقارير جياز االستئناؼ الدائـ
«يعتمد جياز تسكية النزاعات تقارير جياز االستئناؼ ،كتقبميا أطراؼ النزاع دكف
شركط ما لـ يقرر جياز تسكية النزاعات بتكافؽ اآلراء عدـ اعتماد تقرير جياز االستئناؼ في

غضكف  30يكما ،بعد تعميمو عمى األعضاء.)5(»...

إذف ،بعد انتياء مرحمة التشاكر بيف أعضاء جياز االستئناؼ الدائـ ،كاصدار التقرير
كتكقيعو كتعميمو عمى كافة أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة ،يتـ تكجيو تقرير ىذا
الجياز ،إلى (ج.ت.ف) الذم يراقب بدكره قانكنية الحمكؿ المقترحة في ىذا التقرير ،كيتـ اعتماده
( -)1خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .439

)(2

- Admis au tableau des pénalistes de l’OMC.
- « la publication des dispositions respectives des parties en litige pourrait être une porte
ouverte à la politisation de l’affaire, retardant ainsi la recherche d’une solution acceptable de
même la publicité des débat ou des arguments des parties pourrait nuire aux intérêts de l’une des
parties, voir : Minaorisou Johary ANDRIANARIVONY, op.cit, p 284.
)(3

( -)4خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .459

( -)5المادة  14 / 17مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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بصكرة آلية -باعتبار أنو ال ينفذ ىذا التقرير إال بعد اعتماده ،-ما لـ يقرر ىذا األخير رفضو

أك عدـ اعتماده بتكافؽ آراء أعضاءه( ،)1لكف بشرط أف يككف ىذا الرفض في مدة ال تتعدل 30

يكما مف تاريخ تعميـ التقرير ،كيتخذ ىذا الرفض في اجتماع يعقده الجياز ،كاذا لـ يكف ىناؾ
اجتماع مقرر خبلؿ ىذه المدة ،فعمى جياز تسكية النزاعات أف يعقد اجتماعا خصيصا ليذا
الغرض.
كىذا حسب الفقرة  14مف المادة  17مف مذكرة التفاىـ التي تقضي بأنو ال يكجد ما
يمنع األعضاء مف إبداء آرائيـ حكؿ تقرير جياز االستئناؼ الدائـ ،حتى كاف كاف ىذا التقرير

في مرحمة االعتماد(.)2

انطبلقا مما سبؽ ،يمكف القكؿ بأف إيجاد جياز دائـ لبلستئناؼ ،يعتبر حقا مف
اإلصبلحات الميمة التي عرفيا نظاـ تسكية النزاعات ،فقد جاء كضمانة أساسية لكفالة عدالة
كنزاىة التقارير الصادرة مف الفرؽ الخاصة ،التي تنظر في النزاعات التجارية ذات اآلثار بعيدة
المدل في استقرار النظاـ التجارم الدكلي ،كىك يختمؼ عما ىك معمكؿ بو بالنسبة لؤلحكاـ
الصادرة مف الييئات القضائية الدكلية ،إذ أف ىذه األحكاـ غير قابمة لمطعف فييا مف قبؿ
الخصكـ إال في حدكد ضيقة جدا ،أم في حالة تكافر األسباب التي تجيز إعادة النظر أك في
حالة تفسير ما يشكب ا لحكـ مف غمكض ،كيككف الطعف في ىاتيف الحالتيف أماـ نفس الييئة

التي أصدرت الحكـ(.)3

بيذا ،يعد نظاـ االستئناؼ ،تتكيجا لتحكيؿ نظاـ تسكية النزاعات الذم كاف معمكال بو

في ظؿ "الجات  "1947إلى نظاـ قضائي يعمؿ في إطار درجتيف( ،)4رغـ أف تقديـ التقارير
إلى جياز تسكية النزاعات مف أجؿ اعتمادىا كي تكتسب قيمتيا ،يمكف أف يقكض أك ينفي ىذه
الصفة القضائية ،كيعرقؿ تحكؿ نظاـ تسكية النزاعات مف سياسي إلى قضائي.

( -)1تدفع ىذه المسألة إلى إنكار الصفة القضائية لجياز االستئناؼ الدائـ حتى كلك كاف يعمؿ كفقا لمقكاعد كاإلجراءات المطبقة
أماـ األجيزة القضائية ،فيذا الجياز يصدر تقري ار ال حكما قضائيا ،كال يككف تقريره ممزما إال بعد اعتماده مف (ج.ت.ف)،
انظر :محمد خميؿ مرسي ،مرجع سابؽ ،ص .103

( -)2المادة  14 / 17مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)3عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص.489

( -)4المرجع نفسو ،ص  417ك محمد عبيد محمكد ،مرجع سابؽ ،ص .471
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بعد صدكر التقرير كاعتماده مف طرؼ جياز تسكية النزاعات ،يقكـ ىذا األخير بالرقابة
القررات الصادرة.
عمى مدل تنفيذ األطراؼ لمتكصيات ك ا
الفرع الثاني :الرقابة عمى تنفيذ التوصيات والق اررات
تيدؼ الرقابة عمى تنفيذ التكصيات كالق اررات إلى ضماف االمتثاؿ دكف تأخير لتكصيات
كق اررات جياز تسكية النزاعات ،كتضمنت المادة  21مف مذكرة التفاىـ ،عددا مف السبؿ
القانكنية التي تكفؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،فاألصؿ ىك تنفيذ التكصيات كالق اررات خبلؿ المدة
المعقكلة ،كفي حالة عدـ االمتثاؿ ليذه التكصيات كالق اررات يحؽ لمطرؼ الذم صدر الحكـ
لصالحو الحصكؿ عمى التعكيض ،كتعميؽ التنازالت في مكاجية الطرؼ الذم لـ يمتثؿ ليا.
أوال :تنفيذ التوصيات والق اررات

تعد عممية التنفيذ كجيا بار از في إضفاء الفعالية الحقيقية عمى النظاـ القانكني الدكلي

نظر ألنو في
بصفة عامة كنظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة بصفة خاصة ،ا
كثير مف األحياف ال تتكقؼ المشكمة عند إيجاد حؿ لمنزاع ،إذ أف المشكمة ىي عدـ القدرة عمى

تنفيذ ىذا الحؿ(.)1

نصت الفقرة األكلى مف المادة  21مف مذكرة التفاىـ ،عمى أف «االمتثاؿ دكف إبطاء
لتكصيات كق اررات جياز تسكية النزاعات أمر أساسي لضماف الحمكؿ الفعالة لممنازعات

لمصمحة جميع األعضاء»(.)2

حرصت مذكرة التفاىـ مف خبلؿ ىذه المادة ،عمى تأكيد التنفيذ الفكرم لق اررات جياز
تسكية النزاعات ،باعتبار أف مصداقية نظاـ تسكية النزاعات تعتمد بشكؿ كبير عمى مدل
االمتثاؿ الفكرم لمتكصيات كالق اررات مف طرؼ أعضاء المنظمة

()3

مف عدة نكاحي:

( -)1سييمة بكترعة" ،وسائؿ تنفيذ الحكـ الدولي" ،مجمة معارؼ ،مجمة عممية فكرية محكمة ،المركز الجامعي العقيد أكمي محند
كلحاج ،البكيرة ،عدد  ، 05ديسمبر ،2008 ،ص .91

( -)2مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.

( -)3يشير البعض إلى أف سجؿ إنفاذ ق اررات كتكصيات (ج.ت.ف) يكحي بصفة عامة بصكرة مبشرة عف سمكؾ أعضاء
المنظمة العالمية لمتجارة في إطار االمتثاؿ لمق اررات كالتكصيات ،حيث تعمف غالبية األطراؼ في النزاعات عف رغبتيـ في
االمتثاؿ ،أنظر :طو أحمد عمي قاسـ ،أحكاـ التحكيـ في منظمة التجارة العالمية( ،دراسة نظرية تطبيقية آللية اإلنفاذ) ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .297
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 -1إعالـ جياز تسوية النزاعات بالتنفيذ
بداية ،ينبغي عمى الدكلة العضك المعنية بالتنفيذ أف تقكـ بإعبلـ جياز تسكية النزاعات
في االجتماع الذم يعقده في غضكف  30يكما بعد تاريخ اعتماد تقرير الفريؽ الخاص أك جياز
()1

االستئناؼ الدائـ ،بنكاياىا فيما يتعمؽ بتنفيذ تكصيات كق اررات أف جياز تسكية النزاعات

باعتباره ىك المخكؿ الكحيد بمراقبة تنفيذ ىذه التكصيات كالق اررات ،ككنو الجياز المشرؼ عمى
إدارة تسكية النزاعات.
 -2إعطاء فترة زمنية معقولة لمتنفيذ
قد يتعذر عمميا ،االمتثاؿ الفكرم لمتكصيات كالق اررات الصادرة عف (ج.ت.ف) ،كفي
ىذه الحالة تمنح لمطرؼ المعني فترة معقكلة مف الكقت لكي يستطيع القياـ بذلؾ ،كتحدد ىذه
الفترة الزمنية كما يمي:
أ -اقتراح المعني لمفترة المعقولة
يستطيع العضك المعني أف يقترح الفترة الزمنية التي يستطيع فييا تنفيذ ما جاء في

التكصيات كالق اررات ،كتعكد السمطة في إقرارىا إلى جياز تسكية النزاعات(.)2

لكف بالرجكع إلى قاعدة التكافؽ السمبي لآلراء ،نجد أنو "عمميا" يصعب قبكؿ أك إقرار
اقتراح الطرؼ المعني ،ذلؾ أف أطراؼ النزاع الذيف صدرت لمصمحتيـ التكصيات كالق اررات
يعترضكف في غالب األحياف عمى الفترة الزمنية المعقكلة كالمقترحة مف الطرؼ الخاسر ،خاصة
إذا كانت طكيمة ،بالتالي ال يتـ إقرار ىذه الفترة مف طرؼ جياز تسكية النزاعات.
كألف ىذا االختيار األكؿ غير عممي ،قد يمجأ العضك المعني إلى اقتراح آخر ،كىك
تمديد الفترة الزمنية المعقكلة التي تـ التكصؿ إلييا عف طريؽ الفرؽ الخاصة ،كالتي تـ قبكليا
مف طرؼ (ج.ت.ف) ،كيجب أف يرفؽ اقتراحو بتقديـ األسباب المقنعة التي تتعمؽ بالصعكبة
الكبيرة التي ترافؽ تنفيذ التكصيات كالق اررات في الفترة الزمنية القصيرة ،كفي ىذه الحالة يستطيع
أف يحصؿ عمى مكافقة األعضاء(.)3

( -)1انظر المادة  3 / 21مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2جبلؿ كفاء محمديف ،مرجع سابؽ ،ص .76

()3
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ب -االتفاؽ المتبادؿ بيف األطراؼ عمى تحديد الفترة المعقولة
تستطيع األطراؼ أف تتفؽ عمى تحديد المدة المعقكلة ،كىذا االحتماؿ تحبذه األطراؼ
لما لو مف اعتبارات ميمة تتعمؽ أساسا بالتنفيذ الفعمي لمتكصيات كالق اررات مف طرؼ العضك
المطالب بالتنفيذ ،بالنظر إلى بعض الصعكبات التي يمكف أف يصطدـ بيا ،مثؿ التشريعات
الداخمية التي تجعؿ مف مسألة التنفيذ تحتاج إلى فترة زمنية أطكؿ ،حيث تراعى الصعكبات
التي تتعمؽ مثبل ،بضركرة تعديؿ التشريعات الداخمية لمعضك المعني ،لكي تتكافؽ مع تمؾ

التكصيات كالق اررات(.)1

كيجب أف تتفؽ أطراؼ النزاع عمى ىذه الفترة خبلؿ  45يكما بعد تاريخ اعتماد

التكصيات كالتقارير(.)2

ج -تحديد الفترة المعقولة بواسطة التحكيـ الممزـ

إذا لـ تتكصؿ أطراؼ النزاع إلى تحديد الفترة المعقكلة خبلؿ الفترة المحددة كالمقدرة

بػ 45يكما في مذكرة التفاىـ ،بسبب الخبلؼ في كيفية تحديد ىذه الفترة تمجأ إلى الحؿ الثالث
المتمثؿ في التحكيـ.
حيث يتـ تحديد ىذه الفترة بكاسطة التحكيـ الممزـ في أجؿ قدره  90يكما إبتداءا مف
تاريخ اعتماد التكصيات كالتقارير ،إال إذا اتفؽ األطراؼ عمى تمديد ىذه الميمة ،حيث تـ
التمديد في عديد مف القضايا ،منيا قضية المشركبات الكحكلية اليابانية بأسبكعيف ،كبػ19

يكما ،في قضية السممكف كبػ 20يكما في قضية المشركبات الكحكلية(.)3

يتـ تعييف المحكـ مبدئيا ،مف قبؿ طرفي النزاع ،كفي حالة ما إذا لـ يتكصبل إلى
االتفاؽ خبلؿ  10أياـ ،بعد إحالة األمر إلى التحكيـ ،يقكـ المدير العاـ لممنظمة بتعييف
المحكـ

()4

خبلؿ  10أياـ بعد التشاكر مع األطراؼ المعنية.

يتمثؿ ىدؼ المحكـ في التكصؿ إلى تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ التكصيات

كالق اررات( ،)1كيراعى أثناء ذلؾ الحقائؽ كالظركؼ المتعمقة بالنزاع كالنصكص القانكنية التي
(-)1خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص.468

( -)2المادة ( 2 / 21ب) ،مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
)(3
- Hélène RUIZ FABRI, « Le contentieux de l’exécution dans le règlement des différends de
l’organisation mondiale du commerce », journal du droit international, Paris, T127, N°03,
2000, p 611.
( -)4يشير اليامش  13مف مذكرة التفاىـ عمى كممة محكـ تعني فرد أك جماعة.
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تتضمنيا االتفاقات المشمكلة ،كالتي تتعمؽ بكضع آجاؿ محددة لتنفيذ االلتزامات مف طرؼ
العضك المعني ،كما يمكف لممحكـ أف يقكـ بناءا عمى طمب طرفي النزاع باقتراح بعض الحمكؿ
مف أجؿ التكصؿ إلى إرضاء الطرفيف ،كتتكقؼ ىذه الحمكؿ عمى طرفي النزاع سكاء كاف ذلؾ

في القبكؿ أك في الرفض(.)2

إف المحكـ ليس ح ار في تحديد ميمة التنفيذ ،بؿ تـ تقييده في ىذا الشأف( ،)3حيث تـ تحديد

ىذه المدة بػ 15شي ار كحد أقصى ،مف تاريخ اعتماد تقرير الفريؽ الخاص أك جياز االستئناؼ

الدائـ ،لكف ىناؾ استثناء كىك إمكانية تقصير أك تمديد ىذه المدة ،كذلؾ حسب الظركؼ(.)4

حيث أف تمديد أك تقصير ىذه الميمة التي يمكف منحيا لؤلطراؼ المعنية ،تتكقؼ عمى
الظركؼ الخاصة بقدرة األطراؼ عمى االمتثاؿ ككذلؾ الظركؼ الخاصة المتعمقة
بطبيعة النزاع ،مف مثؿ ما يكتنؼ العممية التشريعية مف تعقيدات ككذا الصعكبات
االقتصادية....الخ(.)5

يتـ التنفيذ إما عف طريؽ تعديؿ اإلجراء بحيث يصبح متبلئما مع القاعدة التي تـ
انتياكيا ،أك عف طريؽ سحب اإلجراء المخالؼ كمية ،حيث أف الغاية مف فرض إصدار
التكصيات كالق اررات ليس مجرد تكقيعيا كانما لضماف تنفيذىا كانصاؼ الطرؼ

المظمكـ(.)6

ف األصؿ في نظاـ تسكية النزاعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ىك ضركرة قياـ
الطرؼ الخاسر أك الذم صدر ضده التقرير بسحب اإلجراءات أك التدابير المتعارضة مع
مبادئ كقكاعد (ـ.ع.ت) ،ألف نظاـ تسكية النزاعات ليس عقابيا في حد ذاتو كانما ييدؼ
بالدرجة األكلى إلى التزاـ الدكؿ األعضاء بسحب اإلجراءات المخالفة ،عمما أف ىذه الخطكة
( -)1نذكر عمى سبيؿ المثاؿ :تـ تحديد الميمة المعقكلة بكاسطة التحكيـ لصالح البيرك في قضيتيا مع غكاتيماال حكؿ استيراد
المنتجات الفبلحية ب  7أشير ك 29يكما ابتداءا مف تاريخ اعتماد تقرير جياز االستئناؼ الدائـ بتاريخ ،2015/15/16
كنذكر أيضا الميمة المعقكلة التي أعطيت لمك.ـ.أ في قضيتيا مع الفيتناـ حكؿ اإلجراءات ضد اإلغراؽ بخصكص الجمبرم،
التي حددت ب  15شي ار كأقصى حد ابتداءا مف  ، 2015/12/15لممزيد مف التفصيؿ حكؿ القضيتيف انظر عمى التكالي:
WT/DS457/15 et WT/DS/429/42 sur site internet: www.wto.org
( -)2خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .429
( -)3نعار فتيحة ،مرجع سابؽ ،ص .167

( -)4المادة (3 / 21ج) ،مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)5طو أحمد عمى قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص .317
( -)6رشيد مجيد الربيعي ،مرجع سابؽ ،ص .380
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لكحدىا ال تمحي كال تزيؿ األضرار المتسببة لمطرؼ المتضرر ،لذا يجب تعكيض ىذا األخير
إلى جانب سحب اإلجراء ،كيتحدد ىذا التعكيض عمى أساس درجة خطكرة االنتياؾ ككذا مدتو،

خاصة إذا كاف الطرؼ المتضرر مف الدكؿ الفقيرة(.)1

كنذكر فيما يمي :مثاال عف سحب اإلجراء المخالؼ ،في النزاع الذم كقع بيف الكاليات
المتحدة األمريكية ككؿ مف فنزكيبل كالب ارزيؿ المعركؼ بقضية القازكليف ( ،)Gazolineحيث
أصدر الفريؽ الخاص ق ار ار بتاريخ  17جانفي  1996بناءا عمى الشككل المقدمة مف طرؼ
فنزكيبل كالب ارزيؿ ضد الكاليات المتحدة األمريكية بشأف المكائح الصادرة في ديسمبر 1993
إلنقاذ اليكاء النقي لعاـ  ،1990غير المتكافقة مع لكائح الجات ،ككانت لكائح ىيئة البيئة
األمريكية تستيدؼ الحفاظ عمى معدالت منخفضة لمتمكث البيئي الناشئ عف عدـ استيبلؾ
القازكليف.
حيث اشترطت عمى شركات تكرير البتركؿ أف تضع معدال أساسيا كحد أدنى لكضعية
القازكليف في معامميا ،كمف أجؿ احتساب ىذا المعدؿ أجازت المكائح األمريكية لممنتجيف
المحمييف اختيار كتطبيؽ أحد الطرؽ الثبلثة المتاحة ،عكس الحاؿ بالنسبة لمستكردم القازكليف،
الذيف أتاحت ليـ تمؾ المكائح طريقتيف فقط الحتساب المعدؿ العاـ لمقازكليف.
كىذا يعني أف ىذه المكائح قد قامت بالتفرقة في المعاممة بيف الشركات الكطنية
كالشركات األجنبية ،أك بمعنى آخر بيف "القازكليف المنتج محميا" كبيف "القازكليف المستكرد" مف
كؿ مف الب ارزيؿ كفنزكيبل.
كقد أيد جياز االستئناؼ الدائـ قرار الفريؽ الخاص الصادر في  20مام 1996
كأعمنت ك.ـ.أ عزميا عمى االنصياع لحكـ ىيئة االستئناؼ كسحب اإلجراء ،كبعد اتخاذ
اإلجراءات مف طرؼ ىذه األخيرة ،قامت ىيئة البيئة األمريكية بكضع البلئحة النيائية ليذا
االقتراح في  27أكت  1997أم قبؿ انتياء المدة المحددة ب  15شي ار لمتنفيذ ،بيكـ كاحد كقد

عبرت كؿ مف فنزكيبل كالكاليات المتحدة األمريكية عف رضاىا بيذا الحؿ(.)2

)(1

- Jean CLAUDE LEFORT, L’OMC à t- elle perdu le Sud, )pour une économie internationale
équitable, assurant le développement des pays pauvre(, Assemblée nationale, Paris, 2008, p118.
( -)2تعتبر ىذه القضية أكؿ اختبار حقيقي لقياس االلتزاـ بتنفيذ في المدة المقررة في مذكرة التفاىـ ،انظر تفصيبل في ذلؾ:
جبلؿ كفاء محمديف ،مرجع سابؽ ،ص .73
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كاذا كانت الميمة المعقكلة لتنفيذ ق اررات كتكصيات جياز تسكية النزاعات تمثؿ سياجا
مف الحماية لمطرؼ الذم انتيؾ أحكاـ االتفاقات التجارية المشمكلة ،فإف انقضاء ىذه الميمة
يمنح الحؽ لمطرؼ المتضرر أف يتقدـ بطمب إلى جياز تسكية النزاعات ،يطمب فيو ترخيصا
باتخاذ التدابير المضادة أم تعميؽ التنازالت ،كتقيدا بمبدأ حسف النية ،أتاحت مذكرة التفاىـ

بديبل كديا عكض المجكء إلى التدابير المضادة كىك التعكيض( ،)1كىذا ما سنتطرؽ إليو في
النقطة التالية.
ثانيا :التعويض
إف المفيكـ األساسي إلصبلح الضرر يقضي أنو أم خرؽ اللتزاـ دكلي يؤدم إلى نشأة
التزاـ مقابؿ بالتعكيض ،كلقد حددت محكمة العدؿ الدكلية الدائمة مفيكـ التعكيض حيف قررت
أف التعكيض يجب أف يمحك بقدر المستطاع كافة األضرار المتسببة بإعادة األمكر إلى حالتيا

الطبيعية( ،)2ف إذا أخفؽ العضك المعني (الطرؼ الخاسر) في االمتثاؿ لمتكصيات كالق اررات
ضمف المدة الزمنية المعقكلة ،كجب عميو الدخكؿ مع العضك الشاكي (الطرؼ الرابح) في

مفاكضات ،بيدؼ الكصكؿ إلى تعكيض مقبكؿ لمطرفيف(.)3

حيث أف االمتثاؿ الفكرم لق اررات جياز تسكية النزاعات مطمكب صراحة ،كاذا كاف مف
المتعذر الخضكع الفكرم كال حتى في المدة المعقكلة ،فإنو يمكف لمعضك المنتيؾ أك المتخمؼ

عف أداء التزامو ،أف يقدـ تعكيضا مناسبا( ،)4كبيذا تككف المنظمة العالمية لمتجارة قد اتبعت
كسائؿ عبلج انتياكات االلتزامات الدكلية في القانكف الدكلي العاـ ،بتكقؼ العضك الخاسر عف
السمككيات التي تمثؿ األفعاؿ الضارة ،كجبر الضرر الذم لحؽ بالعضك المضركر.
يمكف أف يككف التعكيض بأحد األشكاؿ التالية:
 -1التعويض في شكؿ مبمغ مف الماؿ
األصؿ ىك أف يككف التعكيض عبارة عف مبمغ مف ماؿ أك بصكرة مالية ،باعتبار أف
المبدأ األساسي في التعكيض ،ىك أنو يجب أف يمحك بأكبر قدر نتائج العمؿ غير المشركع،
كأف يعيد الحالة أك الكضع إلى ما كاف عميو قبؿ حصكؿ العمؿ الضار.
( -)1طو أحمد عمى قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص .319
( -)2عمي زراقط ،مرجع سابؽ ،ص .475

( -)3كليد عناني ،محاضرات في التحكيـ ،المكتبة القانكنية ،دمشؽ ،2003 ،ص .158
)(4
- Gerard MARIE HENRY, L’OMC, op.cit, p70.
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كاذا لـ يكف ذلؾ ممكنا ،فيجب دفع مبمغ مالي ،كىذا ما ذىبت إليو محكمة العدؿ
الدكلية الدائمة عندما قررت أنو إذا لـ يكف مف الممكف إعادة األمكر إلى حالتيا الطبيعية ،يجب
دفع مبمغ يكازم قيمة عكدة األمكر إلى نصابيا ،أك دفع بدؿ كتعكيض عف الخسائر التي
تحققت كلـ يكف باإلمكاف تغطيتيا عف طريؽ إعادة ىذه األمكر إلى نصابيا ،كىي المبادئ التي
يجب االعتماد عمييا عند تحديد قيمة التعكيض(.)1

كتفضمو بعض الدكؿ ،نظ ار ألنيا ترل أف لو صفة احتياطية ،يساعدىا عمى التخمص

مف اإلحساس بتأثر سيادتيا نتيجة االمتثاؿ لؤلحكاـ الصادرة عف المنظمة(.)2
 -2التعويض في شكؿ رفع القيود التجارية

يمكف أف يككف التعكيض عبارة عف رفع لمقيكد التجارية ،كالتخفيضات التعريفية أك زيادة
الحصص الكمية مف جانب الطرؼ الخاسر ،كالتعكيض ىنا ،يعمؿ عمى دعـ مبدأ تحرير
التجارة الذم يقكـ عميو القانكف التجارم الدكلي.
كما يمكف أف يشمؿ التعكيض الطرؼ الذم ربح الدعكل ،يمكف أف يشمؿ كذلؾ جميع
أعضاء المنظمة ،باعتبار أف التعكيض يككف اختياريا ،كاذا تـ منحو فينبغي أف يككف متبلئما
مع االتفاق ات المشمكلة ،كلما كاف المبدأ الرئيسي في المنظمة العالمية لمتجارة يقضي بعدـ
التمييز ،فيمكف القكؿ أف التعكيض الذم يتـ تقديمو سكؼ ينسحب إلى كافة األعضاء ،خاصة
إذا كاف ىذا التعكيض عمى شكؿ تنازالت تعريفية ،كىذا ما يحدث في الكاقع العممي ،مثبل عندما
عرضت الياباف تعكيضا عمى شكؿ تنازالت تعريفية لجميع األعضاء عمى أساس شرط الدكلة
األكلى بالرعاية في قضية الرسكـ عمى المشركبات الكحكلية.
رغـ أف التعكيض ىك العبلج البديؿ لمشكمة عدـ التنفيذ ،يرل جانب مف الفقو أنو نادر
الحدكث،

كىذا

بسبب

أف

العضك

الرابح

يجب

أف

يكافؽ

عمى

التعكيض

كمقداره كذلؾ( ، )3باإلضافة إلى أف التعكيض يككف متعمقا فقط بالضرر المستقبمي الذم يحسب
ابتداءا مف انتياء المدة المعقكلة ،كىنا نتساءؿ عف األضرار كالخسائر التي يتحمميا الطرؼ
المضركر قبؿ انتياء المدة المعقكلة ،مف يقكـ بتعكيضيا؟

( -)1عمي زراقط ،مرجع سابؽ ،ص .475

( -)2ياسر الحكيش ،مبدأ عدـ التدخؿ كاتفاقيات تحرير التجارة العالمية ،مرجع سابؽ ،ص .720
( -)3المرجع نفسو ،ص ص .721- 720
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كفي حالة ما إذا تعنت الطرؼ الخاسر عف التنفيذ كالتعكيض ،أك إذا لـ يكافؽ الطرؼ
الرابح عمى التعكيض ،مثبل ،إذا لـ يكافؽ عمى مقداره إذا كاف التعكيض في صكرتو المالية،
نصت مذكرة التفاىـ عمى قكاعد ،تعد كجيا لمتنفيذ الجبرم ،حيث يمكف لو أف يطمب ترخيصا
()1

مف جياز تسكية النزاعات كي يتدخؿ بنفسو باتخاذ التدابير المضادة

التي حددتيا مذكرة

التفاىـ كأسمتيا بتعميؽ التنازالت.
ثالثا :تعميؽ التنازالت
إذا لـ يتفؽ أطراؼ النزاع خبلؿ  20يكما ،بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقكلة ،عمى
التعكيض ،يمنح جياز تسكية النزاعات  10أياـ أخرل ،لمطرؼ الرابح لمترخيص لو بتعميؽ
التنازالت كإجراء مضاد أك كجزاء تجارم مؤقت ،لحيف التكصؿ إلى حؿ مرض ،كيجب أف

يككف تعميؽ التنازالت ىك السبيؿ األخير أماـ العضك الرابح(.)2

نظ ار لخطكرة ىذا اإلجراء الذم يعتبر إجراءا عقابيا أحادم الجانب ،بالنظر إلى أف
المنظمة ال تتكلى بنفسيا تكقيع العقكبة أم تعميؽ التنازالت ضد أم طرؼ مداف بخرؽ اتفاؽ أك
إخبلؿ بالتزاـ ،كانما الطرؼ المتضرر ىك الذم يقكـ بتكقيع العقكبة ،كىذا ينطكم عمى شيء
مف عدـ التكافؤ في قكة العقكبة بيف أطراؼ غير متكافئة ال سياسيا كال اقتصاديا ،أك عدـ
التناسب بيف اإلخبلؿ بالتزاـ معيف كالعقكبة التي يمكف تكقيعيا.
حيث أنو كبطبيعة الحاؿ ،قدرة األقكياء عمى معاقبة الضعفاء ستككف أكبر مف قدرة

الضعفاء عمى فرض عقكبات مؤثرة أك رادعة عمى الدكؿ القكية( ،)3أكدت مذكرة التفاىـ مف
خبلؿ المادة  ،22عمى مجمكعة مف المبادئ كاإلجراءات يجب إتباعيا:

( -)1عكس التعكيض الذم يمكف أف يككف بصكرة رفع القيكد التجارية ،يتضمف التدخؿ عف طريؽ اتخاذ التدابير المضادة،
كضع قيكد تجارية مف طرؼ العضك الرابح تجاه العضك الخاسر كىك مظير مف مظاىر الحمائية الدكلية الذم يتناقض مع مبدأ
تحرير التجارة في القانكف التجارم الدكلي ،مشار لو لدل :ياسر الحكيش ،مبدأ عدـ التدخؿ كاتفاقيات تحرير التجارة العالمية،
مرجع سابؽ ،ص ،721مشار لو أيضا لدى:
-Gérard MARIE HENRY, op.cit, p92.
)(2
- Patricia ROSIACK, op.cit, p92.

( -)3إبراىيـ العيسكم ،مرجع سابؽ ،ص .100
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أ -إخطار جياز تسوية النزاعات برغبة الطرؼ المتضرر في المجوء إلى تعميؽ التنازالت
يجب عمى الطرؼ المتضرر ،أف يخطر جياز تسكية الن ازعات كتابة ،برغبتو في تعميؽ
التنازالت كااللتزامات المتبادلة بينو كبيف الطرؼ الذم صدر ضده القرار (الطرؼ الخاسر) في
غضكف  20يكما مف تاريخ انقضاء ميمة التنفيذ.
كيجب عمى الطرؼ المتضرر أف يضمف طمبو التزامو ،بما يمي:
أ -1-االلتزاـ بمبدأ المساواة

يككف االلتزاـ بتطبيؽ مبدأ المساكاة ،تطبيقا لما جاء في الفقرة الرابعة مف المادة  22مف

مذكرة التفاىـ ،بنصيا عمى أنو «يككف مستكل تعميؽ التنازالت كغيرىا مف االلتزامات التي
يرخص بيا جياز تسكية النزاعات معادال لمستكل اإللغاء أك التعطيؿ»(.)1

إف تطبيؽ مبدأ المساكاة في مستكل تعميؽ التنازالت ،يمكف أف يضر باقتصاد الدكؿ
النامية ،كليذا يجب دائما مراعاة كضعية عدـ التكازف االقتصادم بيف الدكؿ األطراؼ عند
تطبيؽ ىذا المبدأ.
أ -2-تحديد القطاع الذي يرغب تعميؽ التنازالت فيو
يجب عمى الطرؼ المتضرر عند تحديد القطاع الذم يرغب تعميؽ التنازالت فيو ،أف
()2

يمتزـ بما كرد في المادة  22في فقرتيا الثالثة ،حيث يشترط عميو تحديد القطاع

أك االتفاؽ

()3

الذم يرغب تعميؽ التنازالت فيو كمايمي:
( -)1مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ ،كال يرخص بذلؾ إال إذا كاف االتفاؽ
المعني يجيز ىذا التعميؽ ،مشار لو لدل :أثير محمد الزىيرم ،مرجع سابؽ ،ص.60

( -)2لقد حددت الفقرة " 3ك" مف المادة  22مف مذكرة التفاىـ المقصكد بكممة "قطاع":
أ -بالنسبة لمبضائع :جميع البضائع.

ب -بالنسبة لمخدمات :أم قطاع رئيسي محدد مف جدكؿ التصنيؼ القطاعي لمخدمات الذم يحدد ىذه القطاعات.
ج -بالنسبة لحقكؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة ،كؿ مف فئات حقكؽ الممكية الفكرية الكاردة في الفرع  01أك  ،02أك
 ،03أك  ،05أك  ،06أك  07مف الجزء األكؿ أك االلتزامات بمكجب الجزء الثالث أك الجزء الرابع مف االتفاؽ بشأف
جكانب التجارة المتصمة بحقكؽ الممكية الفكرية.

( -)3كما حددت الفقرة " 3ز" مف ذات المادة ( )22المقصكد بكممة اتفاؽ:
أ -بالنسبة لمبضائع :االتفاقات المدرجة في المرفؽ  -1ألؼ مف اتفاؽ (ـ.ت.ع) بمجمكعيا ،ككذلؾ االتفاقات التجارية
عديدة األطراؼ ما دامت أطراؼ النزاع أطرافا فييا.
ب -بالنسبة لمخدمات :االتفاؽ العاـ لمتجارة في الخدمات.
ج -بالنسبة لحقكؽ الممكية الفكرية ،االتفاؽ بشأف جكانب التجارة المتصمة بحقكؽ الممكية الفكرية.
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أ -1-2-التعميؽ في نفس القطاع في إطار نفس االتفاؽ
المبدأ العاـ ،يقضي بأف يسعى الطرؼ المتضرر ،أكال ،إلى تعميؽ التنازالت كغيرىا مف
االلت ازمات المتعمقة بنفس القطاع أك القطاعات التي كجد الفريؽ الخاص أك جياز االستئناؼ
الدائـ أف انتياكا أك إلغاءا أك تعطيبل قد حصؿ فييا ،فمك تعمؽ النزاع بانتياؾ في قطاع
المنتجات الصيدالنية مثبل ،عمى الطرؼ المتضرر أف يعمؽ التنازالت المتعمقة بذات القطاع.
أ -2-2-التعميؽ في قطاع آخر في إطار نفس االتفاؽ

إذا كجد الطرؼ المتضرر أف تعميؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات ،غير كاؼ أك

غير عممي ،يجكز لو أف يمجأ إلى طمب تعميؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات في القطاعات

األخرل بمكجب نفس االتفاؽ ،كيبدك ىذا الحؿ أكثر فعالية مف سابقو( ،)1فإذا تعمؽ النزاع
بقطاع التأميف ،يمكف لمطرؼ المتضرر أف يعمؽ التنازالت في نفس االتفاؽ (التجارة في
الخدمات) مثبل قطاع الخدمات المصرفية.
أ -3-2-التعميؽ في إطار اتفاؽ أخر مف اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة
«إذا كجد الطرؼ الشاكي أف تعميؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات غير عممي أك
فعاؿ بالنسبة لمقطاعات األخرل بمكجب نفس االتفاؽ ،كأف الظروؼ خطيرة ،يجكز لو أف يعمؽ

التنازالت أك غير مف االلتزامات بمكجب اتفاؽ مشمكؿ أخر»(.)2

كمحاكلة أخيرة مف الطرؼ المتضرر إليجاد الحمكؿ لحاالت االنتياكات الجسيمة
لنصكص اتفاقات (ـ .ع.ت) في حاؿ ما إذا كانت الحمكؿ المذككرة أعبله غير عممية ،يمجأ إلى
تعميؽ التنازالت أك أم التزامات أخرل في إطار اتفاؽ أخر ،غير االتفاؽ التي كقع بشأنو
االنتياؾ ،فمثبل إذا كقع االنتياؾ في االتفاؽ المتعمؽ بالسمع ،تعمؽ االلتزامات في االتفاؽ
المتعمؽ بالخدمات.
رغـ خطكرة ىذا اإلجراء الذم يعرؼ "باالنتقاـ متعدد القطاعات" ،لـ تحدد مذكرة
التفاىـ –شأنيا شأف اتفاقية الجات  -1947ما ىي الظروؼ الخطيرة التي تؤدم بالطرؼ الرابح
إ لى األخذ بو ،مع العمـ أنو يجب تحديد ىذه الظركؼ بمنتيى الدقة ،كىذا نظ ار لمعكاقب الكخيمة

)(1

- Thiébaut FLORY, L’organisation mondiale du commerce, (droit institutionnel et substantiel),
Bruylant, Bruxelles, 1999, p25.
( -)2المادة -3 / 22ج مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
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ليذا اإلج ارء ،كالتي تعكد عمى الدكؿ النامية -التي يفترض أنيا تحظى بمعاممة تفضيمية-
خاصة إذا تـ التعميؽ في قطاع الخدمات أك الممكية الفكرية.
لذا يتعيف عمى الطرؼ المتضرر في حالة الطمبيف األخيريف أم (طمب التعميؽ في قطاع
آخر في إطار نفس االتفاؽ كالتعميؽ في إطار اتفاؽ أخر مف اتفاقات منظمة التجارة العالمية)،
أف يبيف األسباب التي دفعتو لذلؾ في طمبو.
كما يقكـ بإرساؿ طمب التعميؽ إلى جياز تسكية النزاعات كالمجاف ذات الصمة كالى

المجالس القطاعية المعنية(.)1

كيمتزـ الطرؼ المتضرر –الشاكي -عند استعمالو لحقو في تعميؽ التنازالت أك أم
التزامات أخرل أف يراعي مايمي:
« -1التجارة في القطاع أك بمكجب االتفاؽ الذم كجد الفريؽ أك جياز االستئناؼ انتياكا أك
إلغاءا أك تعطيبل فيو ،كأىمية ىذه التجارة لو.
 -2العناصر االقتصادية التي يمكف أف تصيب كبل الطرفيف المتصمة باإللغاء أك التعطيؿ

كاآلثار االقتصادية األكسع لتعميؽ التنازالت أك غيرىا مف االلتزامات»(.)2

كالجزء األكؿ مف ىذه الفقرة يخاطب الطرؼ المتضرر أما الجزء الثاني فيخاطب
كبل الطرفيف.
ب -المجوء إلى التحكيـ في حالة نشوء نزاع بيف الطرفيف بشأف تعميؽ التنازالت
إذا اعترض الطرؼ المشكك ضده (الخاسر) عمى مستكل تعميؽ التنازالت أك
االلتزامات األخرل أك ادعى بأف المبادئ كاإلجراءات المذككرة في الفقرة الثالثة مف المادة 22
مف مذكرة التفاىـ لـ تحترـ بسبب طمب الطرؼ الشاكي الترخيص لو بتعميؽ التنازالت ،عمبل
بالفقرتيف الفرعيتيف "3ب" ك "3ج" ،يحاؿ األمر إلى التحكيـ.
كيتكلى عممية التحكيـ الفريؽ الخاص األصمي إذا كاف أعضاؤه مكجكديف أك محكـ
يعينو المدير العاـ لممنظمة ،كينبغي أف يستكمؿ خبلؿ  60يكما بعد مكعد انقضاء الفترة الزمنية
المعقكلة ،كال يتـ تعميؽ التنازالت أك االلتزامات األخرل خبلؿ فترة سير التحكيـ(.)3

( -)1المادة " 3 / 22ق" ،مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2المادة " 3 / 22د" ،مف المذكرة نفسيا.
( -)3المادة  ،06 / 22مف المذكرة نفسيا .
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كلقد منحت المادة  22مف مذكرة التفاىـ في فقرتيا السادسة ،لمدكؿ األطراؼ ،في
حاؿ نشكء نزاع بينيما بشأف تعميؽ التنازالت أك االلتزامات األخرل ،بسبب اعتراض الدكلة
المعنية عمى مستكل تعميؽ التنازالت ،المجكء إلى التحكيـ كما يمي:
 -1طمب التحكيـ
يجب أف يشمؿ طمب التحكيـ عمى تحديد المكضكعات محؿ النزاع ،كيتضمف ممخصا
مختص ار لؤلساس القانكني لمنزاع مف أجؿ عرض المشكمة بكضكح أماـ المحكميف ،كيجب أف
يكضح فيو اإلجراءات المتخذة لبلمتثاؿ لتنفيذ التكصيات كالق اررات الصادرة عف (ج.ت.ف)،
حيث يشمؿ نكعيف مف الطمبات:
 طمب تحديد مستكيات تعميؽ التنازالت كالتي يجب أف تعادؿ مستكل اإللغاء أك التعطيؿ. طمب تحديد القطاع أك االتفاؽ الذم يقترح الطرؼ الشاكي تعميؽ التنازالت كفقا لو(.)1 -2تعييف المحكـ

يتكلى ميمة التحكيـ –كما ذكرنا -الفريؽ الخاص األصمي ،إف كاف مكجكدا ألنو ىك

القادر عمى تحديد مشاكؿ تنفيذ التكصيات كالق اررات التي اقترحيا في األساس ،كفي حالة عدـ
كجكد الفريؽ األصمي ،يتكلى ميمة التحكيـ محكـ يعينو المدير العاـ ؿ (ـ.ع.ت).
 -3وظيفة المحكـ

تتمثؿ كظيفة المحكـ في تحديد ما إذا كاف مستكل التعميؽ معادال لمستكل اإللغاء أك

التعطيؿ لنصكص االتفاقات المشمكلة ،كيقرر ما إذا كاف التعميؽ المقترح لمتنازالت مسمكحا بو
في ىذه االتفاقات أـ ال ،ككذا النظر في إتباع المبادئ كاإلجراءات المنصكص عمييا في الفقرة
 3مف المادة  22مف مذكرة التفاىـ.
 -4صدور قرار التحكيـ
يككف قرار التحكيـ ق ار ار نيائيا ممزما لؤلطراؼ ،كيجب عمييـ االلتزاـ بأف أال يمتمسكا
تحك يما ثانيا ،كيتـ إخطار جياز تسكية النزاعات بيذا القرار ،كبناء عميو يصدر الجياز ،إذا
طمب منو ذلؾ ،الترخيص بتعميؽ التنازالت إذا كاف الطمب المقدـ إليو بكاسطة الطرؼ الشاكي
(الرابح في النزاع) متفقا مع قرار المحكـ(.)2

( -)1خيرم فتحي البصيمي ،مرجع سابؽ ،ص .511

( -)2المادة  07 / 22مف مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ ،مشار لو أيضا

لدى:
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إف تعميؽ التنازالت كغيرىا مف االلتزامات يككف بصفة مؤقتة ،بمعنى أنو يتـ تطبيقو إلى
حيف إزالة التدابير المتعارضة مع أم مف االتفاقات المشمكلة أك إلى حيف قياـ العضك الذم

يجب عميو تنفيذ القرار بتقديـ حؿ مرض لمطرفيف(.)1

كننكه إلى إغفاؿ مذكرة التفاىـ لنقطتيف ميمتيف فيما يخص التنفيذ كىما كالتالي:
 أكليما :أ نو ال تكجد جزاءات فعالة مثؿ تمؾ التي تفرضيا عادة المنظمات الدكلية فيالمجاؿ االقتصادم في حاؿ االمتناع عف التنفيذ ،بعد تعميؽ التنازالت كالحرماف مف حؽ
التصكيت ،كاالستبعاد مف المنظمة كالفصؿ أك الطرد منيا ،كحرماف الدكلة المخالفة مف
مساعدة المنظمات الدكلية األخرل ...الخ ،حيث أف ىذه الجزاءات تبقى حتى كلك لـ
تكقع إجراءا تيديديا لمدكؿ التي تخالؼ االلتزامات الدكلية االقتصادية.
 أما ثانييا :فتتعمؽ بغياب أحكاـ تتعمؽ بكقؼ التدبير المضاد بعد امتثاؿ الطرؼالمدعى عميو ،كىذا راجع ربما إلى متطمبات التجارة الدكلية التي يجب االستجابة ليا

مثؿ مركنة القانكف الذم يترؾ إلدارة األطراؼ حيز كبير(.)2

انطبلقا مما سبؽ ،نستطيع القكؿ أف عيد األخذ بأسمكب التراضي ،فقط ،في تسكية
النزاعات ،الذم يفتقد إلى اإللزاـ ،كالذم كاف يقضي بإجماع األطراؼ المتعاقدة ،بما فييا
األطراؼ المشكك ضدىا ،كالذم يعتبر بمثابة (الفيتك) ضد ق اررات تسكية النزاع ،قد انتيى
باستحداث قكاعد قانكنية ممزمة ،كاضحة كمحددة لتسكية النزاع ضمف األساليب الكدية التي
جعؿ منيا الجسر األكلي ،كأقصد أسمكب المشاكرات ،لمعبكر إلى الفرؽ الخاصة ،كمف بعدىا
جياز االستئناؼ الدائـ في حالة الطعف ،كحتى الرقابة عمى تنفيذ ما تـ الحكـ بو مف طرؼ
جياز تسكية النزاعات.
كتيدؼ جميع ىذه األساليب ،سكاء كانت كدية دبمكماسية أك قضائية ،كسكاء كانت
إجبارية أـ اختيارية إلي تفادم الصراعات التجارية التي يمكف أف تؤدم إلى تكتر العبلقات بيف
الدكؿ ،كىذا مف أجؿ الكصكؿ لضماف تمتع الدكؿ بحقكقيا كالتزاماتيا بكاجباتيا ،لتنصب
الحصيمة في قالب تطكير التجارة الدكلية.
- Thiébaut FLORY, l’organisation mondiale du commerce, (droit institutionnel et substantiel),
op.cit, p25.
( -)1المادة  ،08 / 22مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،مرجع سابؽ.
( -)2رشيد مجيد الربيعي ،مرجع سابؽ ،ص .380
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ختاما ،نشير إلى عدد النزاعات التي نشأت بيف أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة،
كالتي بمغت  500نزاع إلى غاية تاريخ  ،2015/12/15تـ تسكية ما يقارب نصفيا بكاسطة
أسمكب المشاك ارت ،أما النصؼ اآلخر فتـ المجكء بشأنيا إلى الفرؽ الخاصة) ،(1كما يبلحظ ىك
سيطرة كىيمنة القكل االقتصادية الثبلثة ،حيث أف أكثر المستعمميف ليذا النظاـ مف الدكؿ
الصناعية عمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث بمغ عدد النزاعات التي كانت فييا
كطرؼ شاكي  ،108ككطرؼ مشكك ضده  ،124ككطرؼ ثالث .129
ثـ يمييا االتحاد األكركبي ب  95نزاع كاف فيو كطرؼ شاكي ،ك 82نزاع كطرؼ
مشكك ضده ك 154نزاع كاف فيو طرفا ثالثا ،كالياباف حيث كانت شاكية في  21نزاع ،كمشكك
ضدىا في  15نزاع ،ككطرؼ ثالث في  157نزاع.
أما الدكؿ النامية ،فنجد لجكءىا ليذا النظاـ قميؿ ،حيث تكتفي أف تككف أطرافا ثالثة في

أغمب النزاعات( ،)2كىذا يؤدم بنا إلى التساؤؿ مرة أخرل ،عف سبب إحجاـ الدكؿ النامية عف
المجكء إلى نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة؟

)(1

- pour plus d’informations consulter: « Résolution des différends commerciaux entre
les membres de l’OMC », Organisation Mondiale du Commerce, article publié sur site internet :
www.wto.org/différends
( -)2نًسٌذ يٍ انًعهىياخ راجع انًىقع انرضًً نهًُظًح انعانًٍح نهرجارج:
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_by_country_f.htm
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تطرقنا في ىذه الدراسة إلى البحث في تسكية النزاعات في إطار المنظمة العالمية
لمتجارة ،أيف حاكلنا اإللماـ بيذا المكضكع ابتداءا مف تسكية النزاعات في إطار نظاـ الجات
 1947إلى غاية النظاـ الذم أنشأتو المنظمة العالمية لمتجارة مف خبلؿ مذكرة التفاىـ عمى
القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات كتكصمنا إلى استخبلص ما يمي:
أف تسكية النزاعات في النظاـ التجارم الدكلي الذم تشكؿ في إطار الجات 1947
يتميز بعدـ الفاعمية ،كىذا نتيجة الفتقاره لعنصر ىاـ كىك اإللزاـ بأخذه لمبدأ التراضي في
التسكية ،نظ ار العتبارات السيادة التي كانت تشكب ىذا النظاـ في بدايتو.
نظ ار لمنقائص التي كانت تشكب ىذا النظاـ ،الذم كاف يعتمد عمى التكافؽ االيجابي
لآلراء ،ارتأت الدكؿ المتعاقدة تطكيره مف خبلؿ الجكالت المتعاقبة لمجات بإصدارىا لمق اررات
بدءا بقرار 13نكفمبر  1960الذم يرمي إلى تنشيط إجراءات المشاكرات بيف الدكؿ األعضاء،
كالقرار الذم صدر في  05أفريؿ  1966التي أخذت مف خبللو المنظمة ،بعيف االعتبار الدكؿ
النامية ،كلـ يؤخذ بعيف االعتبار.
مرك ار بجكلة طككيك أيف تـ تقنيف اإلجراء العاـ لتسكية النزاعات ،حيث قامت األطراؼ
المتعاقدة في ىذه الجكلة باتخاذ قرار  28نكفمبر مف سنة  ،1979الذم يتضمف الصادقة عمى
مذكرة اتفاؽ التي تتعمؽ بتسكية النزاعات  ،مف أجؿ التعديؿ مف الممارسات العرفية المتبعة في
تسكية النزاعات في نظاـ الجات.
إلى غاية جكلة االكركغكام حيث تـ التفكير جديا في استحداث نظاـ فعاؿ لتسكية
تكجت بالتكقيع عمى مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية
النزاعات ،التي ّ
النزاعات التي تمثؿ ممحؽ ثاني مف اتفاؽ إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة .
بالتالي تـ إنشاء نظاـ خاص بتسكية النزاعات في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ،الذم
يعتمد عمى مبادئ أىميا االلتزاـ بنظاـ التسكية في اتفاؽ الجات  ،1947باعتباره ظير بناءا
عمى نص مف المادتيف  22ك 23مف ىذا االتفاؽ ،ككذا مبدأ المركزية في تكفير األمف كالتنبؤ
الذم يضمف النظاـ التجارم متعدد األطراؼ صريحا كقاببل لمتكقع ،األمر الذم يكفر األمف
القانكني كاالستقرار ،كما تـ إقرار التسكية الفكرية كالقانكنية لمنزاعات عند صدكر تصرؼ مف
طرؼ أحد أعضاء المنظمة مف شأنو اإلضرار بمصمحة األعضاء األخرل بمكجب اتفاقات
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التجارة العالمية ،كااللتزاـ باإلخطار ،كمبدأ اعتماد بالحكمة كالتركم عند المجكء إلى التقاضي
كالتأكد مف ككنو السبيؿ الكحيد في التكصؿ إلى حؿ إيجابي لمنزاع.
باإلضافة إلى التزاـ األطراؼ بمبدأ عدـ مخالفة االلتزامات التجارية كاقرار حؽ الدفاع
لصالح المدعى عميو في مختمؼ مرحؿ النزاع ،كضماف حؽ التفسير الرسمي لبلتفاقات
المشمكلة مف أجؿ إيضاح نقاطيا الغامضة كالتكصؿ إلى المعنى الحقيقي ليا ،باإلضافة إلى
مبدأ حسف النية الذم يعد مف بيف أىـ المبادئ المتعارؼ عمييا في جميع المعامبلت الدكلية
ككذا المعاممة التفضيمية لمبمداف النامية ،كالتي تعتبر الطرؼ الضعيؼ الذم يجب أف يحض
بمعاممة خاصة.
كما يتمتع ىذا النظاـ بخصائص أساسية تميزه عف سابقو أىميا خاصية الشمكؿ كتكسيع
نطاقو الذم يعتبر خطكة ميمة نحك تكحيد أسمكب تسكية النزاعات بالنسبة لجميع اتفاقات
الجات ،إلى جانب خاصية التمقائية التي تظير في تسمسؿ اإلجراءات كتتابعيا ،ككذا خاصية
تكحيد التفاىـ التي تمقي عمى عاتؽ الدكؿ األعضاء االلتزاـ بالتقيد بقكاعد كاجراءات مذكرة
التفاىـ حيف تسعى إلى تصحيح انتياؾ االلتزامات ،كما حرصت مذكرة التفاىـ عمى أف يككف
نظاـ تسكية النزاعات أكثر فعالية.
إضافة إلى ىذه الخصائص ،تـ استحداث خاصية جديدة تتمثؿ في استئناؼ التقارير
الصادرة عف الفرؽ الخاصة ،حيث تككف فيو تسكية النزاعات عمى درجتيف مف التقاضي األمر
الذم يجعمو شبييا باألنظمة القضائية الداخمية ،كىك نظاـ مقتصر عمى الدكؿ األعضاء في
المنظمة فقط ،حيث يمنع عمى أشخاص القانكف الدكلي الخاص المجكء إلى ىذا النظاـ في حاؿ
ما انتيكت حقكقيـ ،ككذا خاصية الشفافية التي أضحت أم ار ضركريا ،ال يمكف االستغناء عنو
في المعامبلت التجارية الدكلية التي أصبحت أكثر تعقيدا كاتساعا.
كتـ في ىذا الخصكص ابتكار كسيمة جديدة كقكية ،كىي جياز تسكية النزاعات الذم
يتمثؿ في المجمس العاـ الذم يتشكؿ مف كؿ أعضاء المنظمة ،حيث كضع ىذا الجياز حدا
لتبادؿ العقكبات التجارية كاتخاذ اإلجراءات العقابية المنفردة بيف الدكؿ ،العامؿ الذم يعزز
النظاـ القضائي في المنظمة ،كيتكلى إنشاء الفرؽ الخاصة كلو أف ينظر في اعتماد التقارير
التي تتكصؿ إلييا ىذه الفرؽ ،كما يقكـ بإنشاء جياز االستئناؼ الدائـ كاعتماد التقارير الناتجة
عف أعماليا ككذا مراقبة مدل تنفيذىا ،كىذا ما جعؿ ىذا النظاـ أكثر اتزانا مف سابقو.
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يتمتع ىذا الجياز بخصائص أىميا خاصية االستقبللية كالذاتية كالحياد عند أداءه
لعممو ،خاصية االستم اررية كالديمكمة باعتباره ال يزكؿ بزكاؿ الميمة المسندة إليو ،كاتخاذ
الق اررات كفقا لممنيج السمبي بعد أف تـ العدكؿ عف المنيج اإليجابي باإلضافة إلى خاصية
التعدد الكظيفي كىذا بكاسطة الدكر الرقابي كالعبلجي.
إف ىذا الجياز يعمؿ في نطاؽ يمارس فيو اختصاصاتو ،التي تتحدد عمى أساس طبيعة
النزاعات بحد ذاتيا سكاء تمؾ التي تنشأ بيف أعضاء المنظمة بسبب اإلخبلؿ باالتفاؽ المنشئ
لممنظمة العالمية أك بسبب إخبلؿ إحدل الدكؿ األعضاء اللتزاماتيا المالية أك تمؾ التي تنشأ
عند ممارسة الدكؿ لعضكيتيا داخؿ المنظمة ،أك النزاعات التجارية التي تأتي في إطار
االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ التي تتمثؿ في االتفاقات متعددة األطراؼ الخاصة بتجارة
السمع ،كاالتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة الخدمات ،كاالتفاؽ الخاص بجكانب الممكية الفكرية التي
تمس التجارة أك االتفاقات التجارية الدكلية عديدة األطراؼ.
كبما أف عممية تسكية النزاعات تمعب دك ار أساسيا في تحقيؽ أىداؼ النظاـ التجارم
الدكلي ،كسعيا منيا لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،قاـ أعضاء المنظمة بكضع أساليب مف أجؿ التكفؿ
بيذه التسكية ،حيث حددت مذكرة التفاىـ الطرؽ كاألساليب التي يجب إتباعيا ،كتتمثؿ أساسا
في :األساليب الكبلسيكية ،كىي أسمكب التشاكر الذم يعد المرحمة األكلية كاإلجبارية قبؿ
المركر إلى األساليب األخرل ،كاألساليب االختيارية التي تعطي لؤلطراؼ حرية االختيار في
المجكء إلييا ،كىي األساليب الدبمكماسية المتمثمة في المساعي الحميدة كالكساطة كالتكفيؽ،
باإلضافة إلى التحكيـ السريع الذم يمثؿ بدكره األسمكب االختيارم الذم يساىـ في تسكية
النزاعات.
ىذا يعني أف المنظمة انتيجت األساليب المعتمدة في حؿ النزاعات الدكلية عمكما سكاء
كانت سياسية أك تجارية ،باستخداـ الكسائؿ الكدية كمحاكلة تجنب المجكء إلى التقاضي قدر
اإلمكاف ،باعتبار أنو ال يمكف المجكء إلى األساليب القضائية إال بعد المركر بأسمكب
المشاكرات  ،فجعميا ىي األصؿ ،كىذا ربما مف أجؿ تجنب االصطداـ بق اررات ممزمة يصعب
تنفيذىا مف الناحية العممية ،باعتبار أف تنفيذ الق اررات التي تنبع عف األساليب الكدية ،التي
ارتضى األطراؼ المجكء إلييا يككف أسيؿ.
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كفي حاؿ فشؿ طريؽ التراضي ،يتـ المجكء إلى األساليب المستحدثة مف طرؼ المنظمة
مف أجؿ إيجاد حؿ نيائي لمنزاع ،كتتمثؿ في الفرؽ الخاصة كالتي ال يمكف المجكء إلييا إال بعد
التأكد أنيا السبيؿ الكحيد ،مع إمكانية استئناؼ التقارير الصادرة مف طرفيا كالمتميزة بالطابع
اإللزامي ،أماـ جياز االستئناؼ الدائـ ،كىاتيف النقطتيف كفيمتيف بكصؼ نظاـ تسكية النزاعات
بأنو جية قضائية دكلية مف نكع خاص في القانكف الدكلي.
حيث فضؿ كاضعك مذكرة التفاىـ التدرج في أساليب تسكية النزاعات بيف الرضائية
كالقضائية ،بخبلؼ األنظمة القضائية الكطنية ،كىذا مف أجؿ الحفاظ عمى حقكؽ األطراؼ في
نفس الكقت الذم تتـ فيو المحافظة عمى المصمحة العامة الدكلية ،فيتـ دائما األخذ بعيف
االعتبار األمكر السيادية لمدكؿ كظركؼ التجارة الدكلية.
كيتـ اعتماد التقارير الصادرة عف ىاتيف الييئتيف مف طرؼ جياز تسكية النزاعات،
كالتي تعتبر بمثابة الصيغة التنفيذية ليا ،كما يقكـ بمراقبة مدل تنفيذ األطراؼ لمتكصيات
كالق اررات الصادرة ،كتيدؼ ىذه الرقابة إلى ضماف االمتثاؿ دكف تأخير لتكصيات كق اررات جياز
تسكية النزاعات ،كفي حالة عدـ االمتثاؿ ليذه التكصيات كالق اررات فيحؽ لمطرؼ الذم صدر
الحكـ لصالحو الحصكؿ عمى التعكيض ،كتعميؽ التنازالت في مكاجية الطرؼ الذم لـ يمتثؿ
ليا كحؿ مؤقت كأخير ،كىذا الحؿ يعتبر بمثابة عقكبة لمطرؼ المتعنت ،ميما كانت درجة
قكتو.
تعتبر ىذه األساليب ،مف أبرز االيجابيات في نظاـ تسكية النزاعات في إطار المنظمة
العالمية لمتجارة ،لما ليا مف تأثير كاضح عمى تسكية النزاعات التي تنشأ بيف الدكؿ األعضاء،
كتزيد مف فعالية الدكر الذم تؤديو ىذه المنظمة في مجاؿ تسكية نزاعات التجارة الدكلية.
رغـ أف نظاـ تسكية النزاعات خطى خطكة ىامة في طريؽ تسكية النزاعات التجارية
الدكلية ،خاصة بعدما عممت الدكؿ األعضاء في المنظمة عمى تفادم األخطاء التي عاف منيا
النظاـ المكركث  ،باعتبار أف دكر المنظمة العالمية لمتجارة يمثؿ العامؿ األساسي لتحقيؽ األمف
كاال ستقرار لمنظاـ التجارم العالمي المتعدد األطراؼ ،إال أننا الحظنا النقائص التالية كالتي
ينبغي العمؿ عمى تداركيا:
 -1إف اقتصار المجكء إلى تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة عمى الدكؿ
األعضاء في المنظمة ،يعد إجحافا في حؽ المتعامميف االقتصادييف كالشركات ككؿ
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أشخاص القانكف الدكلي الخاص بصفة عامة ،نظ ار ألنيـ ىـ الفاعمكف في ظاىرة تزايد
المعامبلت التجارية العابرة لمحدكد ،كىـ الذيف يساىمكف بنسبة كبيرة في المبادالت
التجارية.
لذا فإنو مف المستحسف ،النظر في إمكانية إدخاؿ ىؤالء األشخاص في النزاعات ،ككنيـ
المعنيكف بصفة مباشرة بيا ،دكف أف يضطركا إلقناع الدكلة التي ينتمكف إلييا مف أجؿ
تبني قضيتيـ ،باإلضافة إلى أف إدخاؿ ىؤالء األشخاص يساىـ في تدعيـ النظاـ
التجارم الدكلي ،كاالستقرار في المبادالت كالمعامبلت التجارية الدكلية ،أك عمى األقؿ
إنشاء جياز أك آلية مستقمة تختص بالنظر في النزاعات عندما يككف ىؤالء األشخاص
طرفا فييا.
أ ا
 -2رغـ أف المدة القانكنية أقصر مما كانت عميو في نظاـ الجات  ،1947لكف تبقى  -في
كجية نظرنا -طكيمة كبطيئة بالنسبة لمسرعة التي تتطمبيا المعامبلت التجارية بصفة
خاصة كالدكلية بصفة عامة ،لذا أضحى مف الضركرم النص عمى التقصير مف ىذه
المدد كالفترات الزمنية المحددة لكؿ مرحمة ،خاصة في حاالت السمع سريعة التمؼ.
 -3باإلضافة إلى ذلؾ أف طكؿ اإلجراءات تثقؿ كاىؿ الطرؼ الشاكي ،حيث يضطر إلى
تحمؿ األضرار االقتصادية التي تمحؽ بو طكاؿ ىذه المدة ،كخاصة كأف مذكرة التفاىـ لـ
تنص عمى إجراءات كقتية مف أجؿ حماية الطرؼ المضركر ،ككقؼ العمؿ الضار إلى
حيف صدكر قرار بشأنو ،زد عمى ذلؾ ،عدـ النص عمى تعكيض الطرؼ الرابح في
القضية عمى الضرر الذم تحممو كالخسارة التي تكبدىا طكؿ فترة اإلجراءات إلى التنفيذ،
خاصة إذا كاف الطرؼ الشاكي مف البمداف النامية.
 -4في إطار المعاممة التفضيمية لمبمداف النامية ،كحيث أف كؿ نظاـ قضائي عادؿ ،يجب
أف يتضمف مساعدة قضائية ،كىذا ما ىك متعارؼ عميو حتى في المحاكـ الكطنية،
كالبمداف النامية في المنظمة العالمية لمتجارة ،تعتبر الطرؼ الفقير كالضعيؼ في القضايا
التي تعرض عمييا.
ليذا كاف مف البلزـ أف تستفيد مف المساعدات المالية ،بإنشاء مكتب خاص مستقؿ عف
أمانة المنظمة ،كممكؿ مف طرفيا ،يتألؼ مف خبراء حيادييف لدراسة قدرة ىذه البمداف
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عمى تحمؿ مصاريؼ كأعباء القضايا ،ككذا مدل احتياجيا لممساعدات كالتي تعتبر
بمثابة المساعدة القضائية.
 -5دائما في إطار المعاممة الخاصة لمبمداف النامية كحماية لمصالحيا ،فإنو مف المستحسف
استحداث نص صريح يجبر الدكؿ المتقدمة عمى دفع تعكيض في حالة تعسفيا أك
مماطمتيا في رفع الضرر الذم تسببو لمدكؿ النامية ،خاصة كأف التكازف االقتصادم
منعدـ بيف الطرفيف ،باإلضافة إلى النص صراحة في مذكرة التفاىـ عمى إجراء كقؼ
التدبير محؿ الشككل إلى غاية الفصؿ في النزاع ،مف أجؿ عدـ التمادم مف طرؼ
الدكلة المعتدية ،كعدـ زيادة الضرر لمدكلة الشاكية.
 -6إف عبارة "تكلي اىتماما خاصا لمبمداف النامية" التي تـ تداكليا في مكاد مذكرة التفاىـ،

تضعنا أماـ حماية نظرية لمصالح الطرؼ الضعيؼ ،خاصة في ظؿ المساكاة القانكنية
غير الكاقعية بيف الدكؿ األعضاء ،حيث لـ يتـ تحديد ال مفيكـ ىذا االىتماـ كال نكعو،
فحبذا لك أكلت مذكرة التفاىـ اىتماما خاصا ليذه العبارة بيدؼ تكريس الحماية الحقيقية
لمصالح البمداف النامية.

 -7إف نجاح االتفاقات التجارية متعددة األطراؼ يككف رىنا بالتسكية السميمة كالعادلة
لمنزاعات التي تنشأ بيف أطرافيا ،كبما أف ميمة النظر في القضايا المطركحة تككف
منكطة بالفرؽ الخاصة كجياز االستئناؼ الدائـ ،فقد أصبح تككيف ىذه الييئات تككينا
عمميا كعمميا أم ار حتميا ،مف أجؿ ضماف ممارسة عمميـ عمى أحسف كجو ،بالنتيجة
لضماف المحافظة عمى استقرار العبلقات التجارية الدكلية.
 -8إف الطعف باالستئناؼ في تقارير الفرؽ الخاصة يككف في حدكد ضيقة ،حيث يقتصر
عمى الجكانب القانكنية دكف المسائؿ التي تتعمؽ بالكقائع ،التي غالبا ما تختمط في
النزاعات التجارية ،في حيف أف الطعف باالستئناؼ يمثؿ كسيمة إلعادة النظر في النزاع
مف جديد بكافة جكانبو القانكنية كالكقائع المادية.
 -9عرفنا أف المنظمة العالمية لمتجارة ال تتكؿ بنفسيا تكقيع العقكبة ضد الدكلة التي صدر
الحكـ ضدىا ،كانما الطرؼ المتضرر ىك الذم يتكلى تكقيع تمؾ العقكبة ،كىذا ما يخمؽ
نكعا مف عدـ التكازف بيف الدكؿ القكية كالضعيفة ،باإلضافة إلى اعتماد المساكاة في
فرض العقكبة بيف أطراؼ غير متكافئة سياسيا كاقتصاديا ،خاصة بالنسبة لمبمداف النامية
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التي يفترض أنيا تحظى بمعاممة تفضيمية يؤدم إلى مساكاة نظرية مف الناحية القانكنية
عكس الناحية الكاقعية  ،كىذا يشكؿ خطكرة عمى استقرار العبلقات االقتصادية الدكلية
لعدـ تحقيؽ العدؿ بيف األطراؼ.
ليذا كاف مف األجدر ،أف يككف ىناؾ نص صريح عمى تكقيع العقاب مف طرؼ
المنظمة أك مف جميع األعضاء ككؿ أك مف طرؼ جياز تسكية النزاعات ،ألف ترؾ
ذلؾ لؤلطراؼ يمكف أف يسبب لمدكؿ النامية خسائر كبيرة كتمحؽ بيا أض ار ار كخيمة،
خاصة كانيا في حالة عدـ التنفيذ أك التعكيض يتـ المجكء إلى تعميؽ التنازالت ،كىذا ما
ال يخدميا بالنظر إلى التبعية التي تعاني منيا باعتبار أنيا تحتاج دائما إلى أسكاؽ
الدكؿ المتقدمة ،أم باألحرل عدـ جعؿ فعالية تطبيؽ نظاـ تسكية النزاعات رىيف بإرادة
الدكؿ.
 -10إف الدخكؿ في عضكية المنظمة ،يعني أف الدكلة العضك مكافقة عمى تسكية النزاعات
التجارية كفقا لؤلساليب المتفؽ عمييا في ىذه المنظمة ،كبما أف الجزائر ال تزاؿ في
مفاكضات مف أجؿ االنضماـ ،كفي إطار اإلجراءات التي تتخذىا لمسعي لذلؾ ،عمييا
أف تعمؿ عمى تككيف كتأىيؿ إطارات قانكنية كتقنية ذات كفاءات عالية في مجاؿ
االقتصاد كالقانكف كالتجارة كفي مجاؿ اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة.
كىذا لكي تستطيع التعامؿ مع القضايا التي يمكف أف تثار كتعرؼ كيفية االستفادة قدر
اإلمكاف مف المزايا الممنكحة لمبمداف النامية خاصة في إطار تسكية النزاعات ،بالتالي تجنب
الخسائر الكبيرة في األمكاؿ التي تنتج عند خسارة القضايا ،بسبب خطأ أك تياكف أك عدـ القدرة
عمى ممارسة المياـ ،ألف الدفاع عف المصالح يبدأ باالختيار الجيد لمممثؿ لدل المنظمة،
باإلضافة إلى ذلؾ عمييا العمؿ عمى زيادة تنظيـ المؤتمرات كالندكات كالممتقيات في مجاؿ
تسكية النزاعات لضماف اإللماـ بيذا المكضكع.
كنظ ار لمنقائص التي تشكبو بالمقارنة مع الدكر الذم يؤديو ،آف األكاف لمعمؿ عمى إدخاؿ
إصبلحات جدية عمى نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية لمتجارة ،كعدـ االكتفاء
بال تصريحات ،خاصة بالنسبة لممعاممة الخاصة لمبمداف النامية كاالمتيازات الممنكحة ليا
باعتبارىا تمثؿ الطرؼ الضعيؼ ،كالتي لـ تعد كافية نظ ار لمكضع الذم تعيشو في الكقت
الراىف.
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ككؿ ىذا ينصب في إطار تحسيف كتطكير ىذا النظاـ الذم يعتبر أىـ مرآة تعكس مدل
نجاح المنظمة في تعزيز النظاـ المتعدد األطراؼ كحكـ القانكف إذا احترمتو الدكؿ األعضاء،
كىذا ما يزيد مف إرادة الدكؿ في السعي لبلنضماـ إلييا ،األمر الذم يدعـ سمطتيا كقكتيا عمى
الساحة الدكلية.
فحرص المنظمة عمى تسكية النزاعات بطريقة سميمة (في أسرع كقت كبأقؿ خسائر)،
يساىـ في استقطاب أكبر قدر ممكف مف الدكؿ ،اطمئنانا منيا عمى عدـ ضياع حقكقيا ،كنحف
نعمـ أف ىناؾ تناسب طردم بيف نسبة انضماـ الدكؿ إلى المنظمة كنسبة المبادالت التجارية
الدكلية مع نسبة النزاعات التي تمس مصمحة االقتصاد العالمي ،األمر يتطمب بذؿ المزيد مف
الجيكد مف طرؼ أعضاء المنظمة في ىذا المجاؿ.
كفي ضكء التكترات الراىنة في العبلقات السياسية التي تؤثر ال محالة عمى العبلقات
االقتصادية بيف الدكؿ كالتي معظميا أعضاء في المنظمة العالمية لمتجارة ،كىذا بانطكاء أكثر
مف ثمثي دكؿ العالـ تحت لكائيا ،ككذا األزمة االقتصادية كما يتبعيا ربما مف تغير في مكازيف
القكل ،نتساءؿ عف مدل تأثير ىذه التغيرات عمى نظاـ تسكية النزاعات في المنظمة العالمية
لمتجارة كمدل استيعابو ليا بصفة عامة كعمى أداء جياز تسكية النزاعات؟
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ق ائمة المراجع

أوال :قائمة المراجع بالمغة العربية
 -Iالكتػػػب

 -1إبراىيـ احمد خميفة  ،النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية (دراسة نقدية) ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية.2008 ،
 -2إبراىيـ العيسوي ،الغات كأخكاتيا( ،النظاـ الجديد لمتجارة العالمية كمستقبؿ التنمية
العربية) ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،الطبعة الثالثة.2001 ،

 -3إكراـ مياسي ،االندماج في االقتصاد العالمي كانعكاساتو عمى القطاع الخاص في
الجزائر ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2011 ،
 -4إيياب عمرو  ،التحكيـ التجارم الدكلي المقارف في ضكء تحكؿ سياسات التنمية
االقتصادية في الدكؿ النامية ،مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف.2014 ،
 -5إيياب كماؿ ،ميارات اإلقناع كدبمكماسية التفاكض ،ىبة النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع،
الجيزة.2011 ،
 -6بدوي إبراىيـ  ،اثر العكلمة كمنظمة التجارة العالمية عمى اقتصاديات الدكؿ النامية ،دار
الفكر العربي ،القاىرة.2011 ،

 -7بشار محمد األسعد ،عقكد االستثمار في العبلقات الدكلية الخاصة (ماىيتيا ،القانكف
الكاجب التطبيؽ عمييا ،كسائؿ تسكية منازعاتيا) ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت،
.2006
 -8بيا جيراث الؿ داس ،منظمة التجارة العالمية( ،دليؿ لئلطار العاـ لمتجارة الدكلية) ،تعريب
رضا عبد السبلـ ،دار المريخ لمنشر ،الرياض.2006 ،
 ،------------ -9مقدمة التفاقات منظمة التجارة العالمية ،دار المريخ لمنشر،
الرياض.2006 ،

 -10جابر فيمي عمراف ،االستثمارات األجنبية في المنظمة العالمية لمتجارة (حمايتيا –تسكية
منازعاتيا -دراسة مقارنة مع االستثمارات في ضكء الفقو اإلسبلمي) ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية.2013 ،
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 ،----------- -11المنافسة في منظمة التجارة العالمية( ،تنظيميا ،حمايتيا ،دراسة
مقارنة "القانكف األمريكي ،االتحاد األكركبي -القانكف المصرم") ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية.2011 ،
 ،----------- -12منظمة التجارة العالمية (نظاميا القانكني كدكرىا في تطبيؽ
اتفاقات التجارة الدكلية) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2009 ،

 -13جالؿ وفاء محمديف  ،تسكية منازعات التجارة الدكلية في إطار اتفاقيات الجات ،دار
الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.2004 ،
 -14جمعة سعيد سرير ،النظاـ القانكني لمنظمة التجارة العالمية ،الدار الجماىيرية لمنشر
كالتكزيع كاإلعبلف ،بنغازم.2002 ،
 -15حسني موسى محمد رضواف ،دكر التحكيـ كالقضاء الدكلييف في تسكية منازعات الحدكد
البحرية ،دار الفكر كالقانكف المنصكرة.2013 ،

 -16خمؼ رمضاف محمد الجبوري ،دكر المنظمات الدكلية في تسكية المنازعات ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2013 ،
 -17خميؿ السحمراني ،منظمة التجارة العالمية كالدكؿ النامية ،دار النفائس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،بيركت.2003 ،
 -18الخير قشي  ،المفاضمة بيف الكسائؿ التحاكمية كغير التحاكمية في تسكية المنازعات
الدكلية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت.1999 ،
 -19خيري فتحي البصيمي ،تسكية المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.2007 ،
 -20رانيا محمود عبد العزيز ،تحرير التجارة الدكلية كفقا التفاقية الجات في مجاؿ تحرير
الخدمات ) ،(GATSدار الفكر الجامعي ،االسكندرية.2007 ،
 -21رودريؾ إيميا أبو خميؿ ،مكسكعة العكلمة كالقانكف الدكلي الحديث بيف الكاقعية السياسية
كالحاكمية العالمية ،منشكرات حمبي الحقكقية ،بيركت.2013 ،
 -22زينب جابر سالـ -أحمد مرعي -قطب محمد مصطفى ،االتفاقيات الدكلية ،دار الكفاء
لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية.2008 ،
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 -23زينب حسيف عوض اهلل ،االقتصاد الدكلي (نظرة عامة عمى بعض القضايا) ،دار
الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.1999 ،
 ،--------------- -24العبلقات االقتصادية الدكلية ،الفتح لمطباعة كالنشر،
اإلسكندرية.2003 ،

 -25سامية فمياشي ،االنتقاؿ مف  GATTإلى  OMCكأثرىا في اقتصاديات الدكؿ النامية،
شركة دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2013 ،
 -26سعد حقي توفيؽ ،مبادئ العبلقات الدكلية ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة
الثانية.2004 ،
 -27سعيد عبد الغفار أميف شكري ،القانكف الدكلي العاـ لمعقكد ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
2007

 -28سمير المقماني  ،منظمة التجارة العالمية( ،آثارىا السمبية كااليجابية عمى أعمالنا الحالية
كالمستقبمية بالدكؿ الخميجية كالعربية) ،دكف ذكر دار النشر ،الرياض.2003 ،
 -29سييؿ حسيف الفتالوي ،المنظمات الدكلية( ،منظمة األمـ المتحدة ،منظمة التجارة
الدكلية ،جامعة الدكؿ العربية ،منظمة المؤتمر اإلسبلمي) ،دار الفكر العربي ،بيركت،
.2004
 ،-------------- -30منظمة التجارة العالمية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
.2005
 -31سميـ سعداوي  ،الجزائر كمنظمة التجارة العالمية ،دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع ،القبة،
الج ازئر.2008 ،

 -32سيد أحمد محمود ،آلية تسكية المنازعات الناجمة عف تطبيؽ اتفاقات الجات كمنظمة
التجارة العالمية  ،دكف ذكر دار النشر ،مصر.1998-1997 ،
 -33شوكت حبيب الشبيب ،المفاكضات بيف السياسة كالقانكف ،دار أمنة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،دكف ذكر سنة النشر.
 -34طالب حسف موسى ،المكجز في قانكف التجارة الدكلية ،الدار العممية الدكلية كمكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة السابعة.2012 ،
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 -35طو احمد عمي قاسـ ،أحكاـ التحكيـ في منظمة التجارة العالمية( ،دراسة نظرية تطبيقية
آللية اإلنفاذ) ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2012 ،
 -36عادؿ أحمد الطائي ،القانكف الدكلي العاـ (التعريؼ -المصادر -األشخاص) ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،الطبعة الثانية.2010 ،

 -37عبد الباسط محمد عبد الواسع ،النظاـ القانكني التفاؽ التحكيـ( ،دراسة تحميمية مقارنة)،
دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2013 ،
 -38عبد الباسط وفا ،النظـ الجمركية( ،دراسة في فكر التعريفة الجمركية كمستقبميا في ظؿ
الجات) ،دار النيضة العربية.2000 ،
 -39عبد السالـ جمعة زاقود ،العبلقات الدكلية في ظؿ النظاـ العالمي الجديد ،دار زىراف
لمنشر كالتكزيع ،األردف ،دكف ذكر سنة النشر.

 -40عبد الفتاح مراد ،شرح النصكص االنجميزية التفاقيات الجات كمنظمة التجارة العالمية،
دكف ذكر دار النشر ،اإلسكندرية ،الطبعة الثانية.1996 ،
 -41عبد اهلل عبد الكريـ عبد اهلل ،ضمانات االستثمار في الدكؿ العربية( ،دراسة قانكنية
مقارنة ألىـ التشريعات العربية كالمعاىدات الدكلية مع اإلشارة إلى المنظمة العالمية
لمتجارة كدكرىا في ىذا المجاؿ) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2008 ،
 -42عبد المالؾ عبد الرحمف مطير ،االتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية كدكرىا
في تنمية التجارة الدكلية ،دار الكتب القانكنية ،المجمة الكبرل ،مصر.2009 ،
 -43عبد المطمب عبد الحميد ،الجات كآليات منظمة التجارة العالمية مف أكرجكام لسياتؿ
كحتى الدكحة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2003-2002 ،

 -44عبد الواحد محمد الفار ،اإلطار القانكني لتنظيـ التجارة الدكلية في ظؿ عالـ منقسـ،
دار النيضة العربية ،القاىرة.2008 ،
 -45عثماف بقنيش ،قانكف المجتمع الدكلي المعاصر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر
.2012
 -46عمي إبراىيـ ،منظمة التجارة العالمية( ،جكلة االكرغكام كتقنيف نيب العالـ الثالث) ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.1997 ،
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 -47عمي زراقط ،الكسيط في القانكف الدكلي العاـ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،بيركت.2011 ،
 -48عمر إبراىيـ العفاس ،نظريات التكامؿ الدكلي االقتصادم ،منشكرات جامعة قاريكنس،
بنغازم.2008 ،

 -49عمر سعد اهلل  ،القانكف الدكلي لحؿ النزاعات ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
الجزائر ،الطبعة الثانية.2010 ،
 ،---------- -50الكجيز في حؿ النزاعات الدكلية ،ديكاف المطبكعات الجامعية،
الجزائر.2012 ،
 -51غي أنييؿ  ،ترجمة نكر الديف المياد ،قانكف العبلقات الدكلية ،مكتبة مدبكلي ،مصر،
.1999

 -52كماؿ عبد العزيز ناجي  ،دكر المنظمات الدكلية في تنفيذ ق اررات التحكيـ الدكلي ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،بيركت.2007 ،
 -53محفوظ لعشب ،المن ظمة العالمية لمتجارة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة
الثانية.2010 ،
 -54محمد إبراىيـ موسى ،التكفيؽ التجارم الدكلي كتغير النظرة السائدة حكؿ سبؿ تسكية
منازعات التجارة الدكلية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2005 ،

 -55محمد السعيد الدقاؽ ،مصطفى سبلمة حسف ،المنظمات الدكلية المعاصرة (منظمة
األمـ المتحدة -جامعة الدكؿ العربية -منظمة التجارة العالمية -آلية إدارة اتفاقات
الجات) ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،دكف ذكر سنة النشر.
 -56محمد حسيف منصور ،العقكد الدكلية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،دكف
ذكر سنة النشر.
 -57محمد خميؿ الموسى ،الكظيفة القضائية لممنظمات الدكلية( ،الييئات المعنية بتسكية
نزاعات حقكؽ اإلنساف كالبيئة كالتجارة الدكلية) ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف.2003 ،
 -58محمد دياب ،التجارة الدكلية في عصر العكلمة ،دار المنيؿ المبناني  ،بيركت.2010 ،

 -59محمد عبد الستار -كامؿ نصار ،دكر القانكف الدكلي العاـ في النظاـ االقتصادم
العالمي ،مكتبة الكفاء القانكنية ،اإلسكندرية.2011 ،
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 -60محمد عبيد محمود ،منظمة التجارة العالمية كدكرىا في تنمية اقتصاديات البمداف
اإلسبلمية ،دار الكتب القانكنية ،مصر.2007 ،
 -61محمد فياض ،المعاصر في قكانيف التجارة الدكلية ،مؤسسة الكرؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف.2012 ،

 -62مروؾ نصر الديف ،تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ،دار ىكمة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر.2005 ،
 -63مصطفى سالمة ،قكاعد الجات (االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية كالتجارية) ،المؤسسة
الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،لبناف.1998 ،
 ،---------- -64منظمة التجارة العالمية (النظاـ الدكلي لمتجارة العالمية) ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،الطبعة الثانية.2008 ،

 -65منير عبد المجيد  ،األسس العامة لمتحكيـ الدكلي كالداخمي في القانكف الخاص في ضكء
الفقو كقضاء التحكيـ ،دكف ذكر مكاف الطبعة.2005 ،
 ،---------- -66التنظيـ القانكني لمتحكيـ الدكلي كالداخمي في ضكء الفقو كقضاء
التحكيـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1997 ،
 ،---------- -67قضاء التحكيـ في منازعات التجارة الدكلية ،دار المطبكعات
الجامعية ،اإلسكندرية.2010 ،

 -68منير محمد الجنبييي – ممدوح محمد الجنبييي ،االعترافات بق اررات التحكيـ األجنبية
كانفاذىا ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2005 ،

 -69ميند أحمد الصانوري  ،دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص (دراسة مقارنة
ألحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي في غالب التشريعات العربية كاألجنبية كاالتفاقيات
كالمراكز الدكلية) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2005 ،
 -70نادر محمد إبراىيـ  ،مركز القكاعد عبر الدكلية أماـ التحكيـ االقتصادم الدكلي ،دار
الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2002 ،
 -71نوري منير ،السياسات االقتصادية في ظؿ العكلمة ،ديكاف المطبكعات الجامعية،
الجزائر.2010 ،
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 -72نيكوال أشرؼ شالي ،الجكانب القانكنية لممفاكضات في المعاىدات الدكلية ،ايتراؾ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.2014 ،
 -73ىادي طالؿ ىادي الطائي ،أحكاـ االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية كأثرىا في
تطكير التجارة الدكلية ،دكف ذكر دار النشر ،القاىرة.2013 ،

 -74ىجير عدناف زكي أميف ،االقتصاد الدكلي( ،النظرية كالتطبيقات) ،دار إثراء لمنشر
كالتكزيع ،عماف.2010 ،
 -75وساـ نعمت إبراىيـ السعدي ،اآلفاؽ المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية بيف مظاىر
العكلمة كتدكيؿ السيادة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2014 ،
 -76وليد عناني ،محاضرات في التحكيـ ،المكتبة القانكنية ،دمشؽ.2003 ،

 -77ياسر الحويش ،مبدأ عدـ التدخؿ كاتفاقيات تحرير التجارة العالمية ،منشكرات الحمبي
الحقكقية ،بيركت.2005 ،

 :IIالػػػػرسػػػائػػػػػؿ والمذكرات الجامعية

أ -رسائؿ الدكتوراه

 -01أثير محمد الزىيري ،العضكية في منظمة التجارة العالمية ،أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه
في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر .2014 ،1
 -02بعجي نور الديف  ،آليات مكافحة التقميد في إطار منظمة التجارة العالمية ،أطركحة لنيؿ
درجة دكتكراه دكلة في القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر.2010-2009 ،
 -03بوجالؿ صالح الديف ،حماية حقكؽ اإلنساف في ظؿ عكلمة االقتصاد (دراسة في قانكف
المنظمة العالمية لمتجارة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ القانكنية في
تخصص القانكف العاـ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،
.2012-2011
 -04حشماوي محمد ،االتجاىات الجديدة لمتجارة الدكلية في ظؿ العكلمة االقتصادية،
أطركحة لنيؿ دكتكراه دكلة في العمكـ االقتصادية ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير،
جامعة الجزائر.2006 ،
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 -05عيساوي محمد ،فعالية التحكيـ في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر(عمى ضكء
االتفاقيات الدكلية لمجزائر) ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف ،كمية الحقكؽ كالعمكـ
السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك.2012 ،
 -06قايدي سامية  ،التجارة الدكلية كالبيئة ،رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في العمكـ في تخصص
القانكف ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك.2010 ،

 -07محمد حامد السيد المميجي ،أثر اتفاقات الجات عمى حقكؽ الممكية الفكرية كآلية تسكية
المنازعات الدكلية كفقا ألحكاميا ،رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه في
الحقكؽ ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف شمس ،مصر ،دكف ذكر السنة.
 -08محمد فايز بوشدوب ،الحماية الدكلية لمبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية ،رسالة
لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف (القسـ العاـ) ،تخصص القانكف الدكلي كالعبلقات
الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر.2013 ،

ب -مػػػػذكػػػػرات الماجستير
 -01أب ولد أمباري ،حسف النية في القانكف الدكلي ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف
الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر.2002-2001 ،
 -02أحمد بف حاجة ،التحكيـ كحؿ المنازعات في العقكد االقتصادية ،مذكرة لنيؿ شيادة

الماجستير في الحقكؽ ،فرع قانكف المؤسسات ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر-2005 ،

.2006
 -03براىيمي جماؿ ،شرط الدكلة األكلى بالرعاية في العبلقات التجارية الدكلية ،مذكرة لنيؿ
شيادة الماجستير في القانكف الدكلي العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،
.2011
 -04بوقزولة كريمة ،آليات تسكية المنازعات في المنظمات االقتصادية الدكلية ،مذكرة نيؿ
شيادة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،بف
عكنكف.2012-2011 ،
 -05جديد رابح  ،خصكصيات تسكية المنازعات بالمنظمة العالمية لمتجارة ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في القانكف ،فرع قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم

كزك ،سبتمبر .2012
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 -06حاج اربح نوارة ،االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة كانعكاساتو عمى االقتصاد
الكطني ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،فرع القانكف الدكلي العاـ ،كمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،دكف ذكر السنة.
 -07خالد برزيؽ ،آثار اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة عمى سيادة الدكؿ ،مذكرة لنيؿ درجة
الماجستير في القانكف ،فرع القانكف الدكلي العاـ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم،

تيزم كزك.2011 ،
 -08خالد شويرب  ،الممكية الفكرية في ظؿ المنظمة العالمية لمتجارة (اتفاقية تريبس) ،بحث
لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف (فرع الممكية الفكرية)،كمية الحقكؽ ،بف عكنكف ،جامعة
الجزائر.2003-2002 ،
 -09زقير عبد القادر ،دكر الدبمكماسية الحديثة في حؿ النزاعات الدكلية ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ جامعة الجزائر ،بف عكنكف،
.2002
 -10سبعرقود محمد أمقراف ،السيادة االقتصادية لمدكؿ األعضاء في المنظمة العالمية
لمتجارة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،فرع القانكف العاـ ،تخصص تحكالت

الدكلة ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك.2010 ،
 -11سماتي حكيمة ،أثر المنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصاديات الدكؿ ،مذكرة مف أجؿ
الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في الحقكؽ( ،فرع فرع القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية)،

كمية الحقكؽ ،بف عكنكف ،جامعة الجزائر.2010-2009 ،
 -12عبابسة حمزة ،كسائؿ نقؿ التكنكلكجيا كتسكية نزاعاتيا في ضكء القانكف الدكلي ،مذكرة
لنيؿ درجة الماجستير في القانكف العاـ ،كمية العمكـ القانكنية كاإلدارية ،جامعة حسيبة بف
بكعمي ،الشمؼ.2008 -2007 ،
 -13فضؿ عمي مثنى  ،اآلثار المحتممة لمنظمة التجارة العالمية عمى التجارة الخارجية كالدكؿ
النامية ،بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،مكتبة
مدبكلي ،القاىرة ،مصر.2000 ،

189

ق ائمة المراجع
 -14قادري طارؽ  ،جياز تسكية الخبلفات داخؿ المنظمة العالمية لمتجارة ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير في قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،دكف ذكر
السنة.
 -15كريمة طراد ،تطكر التجارة الدكلية في ظؿ اتفاقية مراكش ،بحث لنيؿ شيادة الماجستير،
فرع القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،بف عكنكف ،جامعة الجزائر ،دكف

ذكر السنة.
 -16محمد إبراىيـ الصايغ  ،دكر المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بحماية الممكية الفكرية،
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة
الجزائر.2012-2011 ،1
 -17محمد نبيي  ،الطرؽ البديمة لتسكية النزاعات التجارية ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير
قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر .2012-2011 ،1
 -18مرزاقة آسيا ،تسكية منازعات االستثمار األجنبي ،مذكرة لمحصكؿ عمى شيادة
الماجستير ،فرع قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر.2007 ،

 -19ىند بف عمار ،نظاـ فض النزاعات التجارية في إطار المنظمة العالمية لمتجارة ،مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي ك العبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة بف
عكنكف ،الجزائر.2000 ،
 -20واضحي عثماف ،الجزائر كالمنظمة العالمية لمتجارة ،رسالة مف اجؿ الحصكؿ عمى
شيادة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر بف
يكسؼ بف خدة.2009-2008 ،
 -21وماحنوس فاطمة  ،مفيكـ البمداف األقؿ نمكا في العبلقات االقتصادية الدكلية ،مذكرة
لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ( ،فرع القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية) ،كمية الحقكؽ،
بف عكنكف ،جامعة الجزائر.2006-2005 ،
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 :IIIالمقػػػػػػاالت
 -01أحمد بمكافي "،نظاـ فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية" ،دراسة مسحية
تحميمية ،مجمة العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،مجمة دكلية محكمة متخصصة في
الدراسات كاألبحاث االقتصادية ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة
سطيؼ  ،1الجزائر ،عدد  ،2011 ،11ص ص.32-1 :
 -02أحمد فكزم عبد المنعـ" ،وسائؿ فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية"،
المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،القاىرة ،مصر ،المجمد  ،61العدد ،2005 ،61

ص

ص.575-503 :
 -03إرزيؿ الكاىنة" ،اتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة الخاصة بالسمع والخدمات والمنظومة
القانونية الجزائرية" ،المجمة النقدية لمقانكف كالعمكـ السياسية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم
كزك ،العدد  ،2009 ،02ص ص.228-190 :
 -04خالد سعد زغمكؿ حممي" ،الجات والطريؽ إلى منظمة التجارة العالمية وأثرىا عمى
اقتصاديات الدوؿ العربية" ،مجمة الحقكؽ ،مجمة فصمية محكمة تعني بالدراسات القانكنية،

الككيت ،السنة الثانية كالعشركف ،العدد الثاني ،يكنيك ،1996 ،ص ص227-131:

 -05رشيد مجيد الربيعي" ،الجوانب التنظيمية في االتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة
العالمي" ،دراسة تحميمية لمنظاـ القانكني لممنظمة" ،دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف ،مجمد
 ،34العدد  ،2007 ،2ص ص.395-372:
 -06سميـ بكدليك" ،منظمة التجارة العالمية ونظاـ تسوية النزاعات" ،مجمة العمكـ اإلنسانية،

جامعة منتكرم ،قسنطينة ،المجمد ب ،عدد  ،32ديسمبر ،2009 ،ص ص-349 :

.360
 -07سييمة بكترعة" ،وسائؿ تنفيذ الحكـ الدولي" ،مجمة معارؼ ،مجمة عممية فكرية محكمة،
المركز الجامعي العقيد أكمي محند كلحاج ،البكيرة ،عدد  ،05ديسمبر ،2008 ،ص ص:
.187 -89
 -08سيد احمد محمكد" ،آلية تسوية المنازعات الناجمة عف تطبيؽ اتفاقات الجات ومنظمة
التجارة العالمية" ،مجمة الحقكؽ ،مجمة فصمية محكمة تعني بالدراسات القانكنية كالشرعية،
السنة الثانية كالعشركف ،العدد الثاني ،يكنيك  ،1998ص ص.338-281:
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 -09عبد العزيز قادرم" ،االعتجت كمنظمة دولية" ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية،
االقتصادية كالسياسية ،جامعة الجزائر،عدد  ،1992 ،04ص ص.672-652 :
 -10عبد العزيز قادرم" ،الرقابة عمى تطبيؽ االلتزامات وحؿ النزاعات في االعتجت الجات"،
المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية االقتصادية كالسياسية ،جامعة الجزائر ،العدد األكؿ،

 ،1993ص ص.124-110:
 -11قادرم طارؽ" ،اتف اقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية وأىـ
التعديالت المدرجة في التشريع الجزائري بشأنيا" ،مجمة المحاماة تصدر عف منظمة
المحاميف ،تيزم كزك ،عدد  ،05مارس  ،2007ص ص .33-20 :
 -12مانع جماؿ عبد الناصر" ،االتفاقيات الدولية كمصدر لقواعد التحكيـ التجاري الدولي"،

مجمة العمكـ القانكنية ،مجمة عممية محكمة ،جامعة باجي مختار ،كمية الحقكؽ ،عنابة،

العدد  ،13جكاف  ،2009ص ص.37-9 :
 -13نعار فتيحة" ،التحكيـ في إطار المنظمة العالمية لمتجارة" ،المجمة الجزائرية لمعمكـ
القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،كمية الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،عدد ،2007 ،01
ص ص.168-161 :
 -14ياسر الحكيش" ،تسوية النزاعات في النظاـ الدولي التجاري تحكمية أـ أحكاـ" ،مجمة
جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،26العدد الثاني،2010 ،

ص

ص.36-7 :
 -15حسيف الفحؿ" ،الجاتس وآفاؽ التجارة العربية في الخدمات" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ
االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،23العدد الثاني ،2007 ،ص ص ،164-119 :نشرت
عمى مكقع االنترنت:
http//www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economis/2007/23-25%20alfahel.pdf5- alfahe

 -16إبراىيـ احمد إبراىيـ" ،منع وتسوية المنازعات وفقا التفاقية منظمة التجارة العالمية
المتعمقة بالممكية الفكرية" ،ص ص ،7-1:مقاؿ منشكر عمى مكقع االنترنت:
www.arablawinfo.com
 -17محمد شكقي السيد" ،دور منظمة التجارة العالمية في حؿ المنازعات التجارية الدولية"،

نشر عمى مكقع

االنترنتhttp://www.ahewar.org/debat/show.ord.asp?aid:
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-18محمد عرفة" ،الشفافية في تسوية المنازعات في المنظمة العالمية لمتجارة" ،صحيفة
االقتصادية االلكتركنية ،عدد  4904الصادرة بتاريخ  ،2007/03/16نشر عمى مكقع
االنترنتwww.aleqr/com:

 :IVالمداخالت
 -01إرزيؿ الكاىنة( ،المجوء إلى التحكيـ التجاري الدولي في اطار المنظمة العالمية
لمتجارة) أعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ التحكيـ التجارم الدكلي في الجزائر ،أياـ  14ك15

جكاف  ، 2006جامعة عبد الرحماف ميرة ،كمية الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية ،بجاية،
ص ص .186-181
 -02تيرس مراد( ،دراسة نقدية لممرسوـ التشريعي  19-93المعدؿ والمتمـ لقانوف
اإلجراءات المدنية) ،أعماؿ الممتقى الدكلي لمتحكيـ التجارم الدكلي في الجزائر بيف

التكريس التشريعي كالممارسة التحكيمية ،أياـ  16-15-14-13جكاف ،جامعة عبد
الرحماف ميرة ،جكاف  ،2006ص ص.186-181 :
 -03حسف البدراكم( ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية) ،ندكة الكيبك
الكطنية المتخصصة لمقضاة كالمدعيف العاميف كالمحاميف ،صنعاء ،يكمي  12ك 13

تمكز ،2004 ،ص ص.14-1 :
 -04سامي محسف السرم( ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية ودور
التحكيـ التجاري بعد االنضماـ) ،أعماؿ المنتدل الثاني لمتحكيـ التجارم الدكلي ،ك ازرة
الصناعة كالتجارة الجميكرية اليمنية 6 ،مام  ،2014ص ص ،29-1 :نشر عمى مكقع
االنترنتwww.moit.gov.ye:
 -05عادؿ عبد العزيز عمي السف( ،تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية
بيف النظرية والتطبيؽ) ،مؤتمر الجكانب القانكنية كاالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة

العالمية ،ص–ص  ،1623-1571عمى مكقع االنترنتwww.slconf.uaeu.ac ،
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 :Vمذكرات الماستر
 -01عبد الرؤوؼ أوال سالـ ،آلية تسكية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ،مذكرة
مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة ماستر أكاديمي في تخصص قانكف عاـ لؤلعماؿ ،كمية
الحقكؽ ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،سنة .2014-2013
 -02عبد الخالؽ الدحماني ،نظاـ تسكية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية،
رسالة لنيؿ دبمكـ الماستر في القضاء كالتحكيـ ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية

كاالجتماعية ،جامعة محمد األكؿ ،المغرب ،سنة  .2009-2008نشرت عمى مكقع
االنترنتwww.marocodroit.com :

 :VIالوثػػػػائػػػؽ
 -01النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية ،نشر عمى مكقع االنترنت:
www.un.org/arabic/aboutun/statue.htm
 -02قانكف األكنيستراؿ النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي نعاو  ،1985يع انرعذٌالخ انرً
اعرًذخ فً عاو َ ،2006شر عهى يىقع االَررَد:
www.unicitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/0786996_Ebook.pdf
 -03الكثيقة الختامية لجكلة االكركغكام :نقبل عف :محمكد محمد أبك العبل ،الجات،
النصكص الكاممة لبلتفاقية العامة كالتجارة كالق اررات المصدرة ليا في مصر ،دار الجميؿ،
دكف ذكر سنة الطبعة ،مصر ،نشر عمى مكقع االنترنت:
www.eznaser.files.wordpress.com

 -04اتفاؽ مراكش إلنشاء المنظمة العالمية لمتجارة نقبل عف :مصطفى سبلمة ،قكاعد
الجات (االتفاؽ العاـ لمتعريفات الجمركية كالتجارية) ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،لبناف.1998 ،
 -05مذكرة التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات ،نشرت عمى
مكقع االنترنتwww.wipo.int :
 -06االتفاؽ العاـ المتعمؽ بتجارة الخدمات ،نشرت عمى مكقع االنترنت:
www.wto.org/french.docs_f/legal_f/26-gats.pdf
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 -07اتفاؽ الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية نشرت عمى مكقع
االنترنتwww.gccpo.org/conve/trips.pdf:

 :VIIالنصوص التشريعية
 -1مرسكـ تشريعي رقـ  ،09-93مؤرخ في  25أبريؿ سنة  ،1993يعدؿ كيتمـ األمر رقـ
 154-66المؤرخ في  8يكنيك 1966كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ،ج ر عدد
 ،27صادرة قي  27أبريؿ سنة ( 1993ممغى).
 -2قانكف رقـ  ،09-08مؤرخ في  25فيفرم سنة  ،2008يتضمف قانكف اإلجراءات
المدنية كاإلدارية ،ج.ر عدد  ،21صادرة بتاريخ  23أبريؿ .2008
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commerce, édition Que Je Sais, 3éme édition, France, Année 1996.
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2éme édition, Bruylant, Bruxelles, 2004.
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2006.
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international, Lexis Nexis Litec, Paris, 2005.
10- Jamal MACHROUH, Justice et développement selon
l’organisation mondiale du commerce, L’harmattin, Paris, 2008.
11- Jean Claude LEFORT, L’OMC à t- elle perdu le Sud, (pour une
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pays pauvre), assemblée nationale, paris, 2008.
12- Jean Jack ROCHEE, Relations Internationales, Gefrenois –
Gualino-Joly, L.G.D.J, Montchestion, 3éme édition, 2005.
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13- Jean Michel JACQUET, Philippe DELEBECQUE, Droit du
commerce international, édition Dalloz, paris, 1997.
14- Jean Michel JACQUET, Philippe DELEBECQUE, Sabine
CORNELON, Droit du commerce international, Dalloz, 2éme
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15- Joseph DIESS et Philippe GUGLER, politique économique et
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16- Kamal CHEHRIT, L’OMC, Édition grand Alger livres (G.A.L),
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17- Michel RAINELLI, L’organisation mondiale du commerce,
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18- ------------------------, Le GATT, Édition la découverte, Paris, 1994.
19- Mohamed Tayeb MEDJAHED, Cours d’initiation en droit de
l’organisation mondiale du commerce, Homa édition, Alger, 2011.
20- ----------------------------------------, Le droit de l’OMC et
perspectives d’harmonisation du système Algérien de défense
commerciale, HOUMA éditions, Alger, 2008.
21- ----------------------------------------, Les recours commerciaux aux
termes des accords de l’OMC, édition distribution Houma, sans cite
N° d’édition, Alger, 2003.
22- Mostefa TRARI TANI, Droit Algérien de l’arbitrage commercial
international, BERTI édition, Alger, 2007.
23- Olivier BLIN, L’organisation mondiale du commerce, Ellipses
édition Marketing S.A, Paris, 1999.
24- ------------------, Regards croisés sur le règlement des différends de
l’organisation mondiale du commerce (OMC), collection dirigée par
Henry les guilles, Bruylant, 2009.
25- Patricia ROSIAK, Les transformations du droit international
économique,) les états et la société civile face à la mondialisation
économique( , l’harmattan, 2003.
26- Sandrine MALGEAN DUBOIS, droit de l’organisation mondiale
du commerce et protection de l’environnement, Bruylant, 2003.
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27- Thiébaut FLORY et Nicolas LIGNEUL,
Commerce
international, droit de l’homme, mondialisation : les droits de
l’homme et l’organisation mondiale du commerce, livre du
commerce mondial et protection des droits de l’homme (les droits
de l’homme à l’épreuve de la globalisation des échanges
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28- Thiébaut FLORY, L’organisation mondiale du commerce, (droit
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29- Virgile PACE, L’organisation mondiale du commerce et le
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30- Zalmai HAQUANI, Philippe SAUNIER, Droit international de
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II- Thèse de doctorat

- BARAFI Djamal, Les acteurs privés dans le système de règlement
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III- Articles
01- Eric CANAL FORGUES, « le système de règlement des
différends de l’organisation mondiale du commerce mondiale du
commerce (OMC) », revue générale de droit international public,
paris, Tome 98, N° 03, 1994, pp: 689-707.
02- Georges SACERDOTI, « structure et fonction du système de
règlement des différends de l’OMC, les enseignements des dix
premières années », revue générale de droit international public,
paris, Tome 110, N° 04, 2006. PP: 669- 799.
03- Hélène RUIZ FABRI, « Chronique de règlement des différends
(2001) », journal du droit international, Paris, Tome129, N° 03,
(Juillet- Aout- Septembre), 2002, pp : 870-904.
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commerce », journal de droit international, Paris, Tome127, N° 03,
2000, pp : 605-645.
05- Joseph NGAMBI, « L’OMC à la croisée des chemins », revue de
la recherche juridique, droit prospectif, université d’AIX Marseille,
N°4, pp : 2231- 2245.
06- Minoarison Johary ANDRIANARIVONY, « L’organe d’appel de
l’OMC », Revue Belge de droit international, Bruylant, Bruxelles,
vol. XXXIII, 2000-1, pp: 277-341.
07- Philippe MADALON, « Les faits économiques dans les rapports
de l’organe d’appel de l’OMC » revue générale de droit
international public, Paris, Tome 116, N° 02, 2009, pp:
305-311.
08- Philippe VINCENT, « Les résultats de la quatrième conférence
ministérielle de l’OMC, vers un cycle de développement », revue
Belge de droit international, édition Bruylant, , Vol XXXVI, 2003/1,
pp : 111-130.
09- QADRI Tarek, « le règlement des différends commerciaux au
sein de l’organisation mondiale du commerce », revue ElMohamat, Barreau de Tizi ouzou, N° 06, 2007, pp: 37-48.
10- Gabrielle MARCEAU, « Le règlement des différends à l’OMC
et les droits de l’homme », “EJIL”, vol .13, N° 4, septembre 2002,
publié sur site internet: www.rongead.org/IMG/PDF/OMC,
p p: 1-65.
11- J. HADDOCK and R.SHARMA, « module 5 : Le système de
règlement des différends de l’OMC », publié sur site internet:
http:// www.fao.org/docrep/003/x7352F/x7352 fa5.htm, pp: 1-12.
12- Jean Marc SIROËN, « L’OMC et la mondialisation des
économies », université Paris, Dauphine, article publié sur site
internet: www.dauphine.fr/siroen. pp: 1-124.
13- Peter SUTHERLAND, et les membres du conseil consultatif:
Jagdish BHAGWATI, Kwesi BOTCWEY, Naill FILZ GERARD,
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الممخص
 يعاني مف عيكب أبرزىا افتقاده لمصفة اإللزامية1947 كاف نظاـ تسكية النزاعات في ظؿ اتفاؽ الجات

 كرغـ ذلؾ فإنو يعتبر حجر،بسبب اعتماده عمى التراضي في تسكية النزاعات التي تثكر بيف أعضائيا
 كىذا بفضؿ مذكرة،األساس في تأسيس نظاـ تسكية نزاعات قكم كفعاؿ في إطار المنظمة العالمية لمتجارة

 أال،التفاىـ عمى القكاعد كاإلجراءات التي تحكـ تسكية النزاعات التي بمكجبيا تـ إنشاء ميكانزـ جديد كمركزم
كىك جياز تسكية النزاعات الذم يشرؼ عمى عمؿ الفرؽ الخاصة كدرجة أكلى كجياز االستئناؼ الدائـ

 كىي األساليب المستحدثة، كالذم يراقب مدل تنفيذ األطراؼ لمق اررات الصادرة،كدرجة ثانية في تسكية النزاع

التي تفيد تكجو المنظمة نحك األسمكب القضائي في تسكية النزاعات الذم ال يمكف المجكء إليو إال بعد المركر
 مما يعني عدـ المجكء إلى التقاضي إال في حالة،بجسر المشاكرات كمرحمة أكلى كاجبارية لتسكية أم نزاع
 عمى، مف نقائص عدة، الذم يعاني بدكره، الشيء الذم ساىـ في تمتيف ىذا النظاـ الفتي،عدـ التراضي

 كىذا في إطار العمؿ عمى، خاصة فيما يخص المعاممة الخاصة لمبمداف النامية،أعضاء المنظمة تداركيا
.تعزيز النظاـ التجارم متعدد األطراؼ

RÉSUMÉ
Le système de règlement des différends dans le cadre du GATT 1947 souffrait
des dérèglements, dont le plus marquant était la perte de sa qualité
d’obligation du fait qu’il s’est basé, dans le règlement des différends suscités
entre ses membres sur l’amabilité. Et en dépit de cela, il est considéré comme
une pierre angulaire dans la création d’un système de règlement des
différends plus solide et efficace dans le cadre de l’OMC, via le Mémorandum
D’accord sur les règles et procédures régissant le Règlement des Différends,
en vertu duquel, est crée un mécanisme nouveau et crucial, il s’agit d’un
organe de règlement des différends qui supervise le travail des groupes
spéciaux en premier lieu, et l’organe d’appel en deuxième lieu, il surveille
notamment le degré d’exécution des décisions par les parties, ce sont de
nouveaux procédés qui permettent à l’organisation à se diriger vers le mode
judiciaire dans le règlement des différends, auquel on ne peut s’en référer
sans passer par le pont des négociations qui présentent la première étape
obligatoire pour le règlement des litiges, ce qui veut dire , ne pas se recourir à
la justice que dans le cas d’échoue à régler le différend à l’amiable, ce qui a
consolidé ce nouveau système, à son tour, souffre de plusieurs imperfections,
dont les membres de l’organisation sont tenus de travailler pour les rattraper,
notamment dans ce qui concerne le traitement spécifique pour les pays en
voie de développement, et ce, dans le cadre du consolidation du système
commercial multilatéral.
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