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 ملخص البحث

بها من خالله فصل قدمت لجهاز تسوية المنازعات وتم الإن المنازعات التي 
، والمتعلق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية سندًا ألحكام اتفاقية

 في هذا السياق ةمحدود، االختراع كأحد حقوق الملكية الصناعية اتراءبب منها
وى التي قدمت من الدول األطراف في المنظمة بموجب نظًرا لمحدودية الشكا
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، كون وسائل الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةأحكام اتفاقية 
التسوية الودية التي أوجدتها اتفاقية التفاهم وأهمها التشاور كمرحلة سابقة لمسألة 

ا دون منازعات ودي  ، تم فيها تسوية الفرق التحكيماللجوء إلى التحكيم من خالل 
 ة. الحاجة للوصول لتحكيم الفرق الخاص

في المقر  التحكيم االتفاقيدعاوى التي عرضت على وال يخفى محدودية ال
اتفاقية التفاهم بل تكاد تكون معدومة. إال أن غالبية المنازعات  ( من52المادة )

هيئة الفصل المتعلقة ببراءة االختراع يتم حلها عن طريق الفصل القضائي، أي 
القضائي )فرق التحكيم(، مروًرا باالستئناف واقُتصر دور التحكيم االتفاقي على 
مستوى التدابير االنتقامية ومدى تناسبها مع الضرر الواقع أو حجم المخالفة، أي 
أن مسألة اللجوء إلى التحكيم االتفاقي بات بمثابة وسيلة ثانوية من الناحية العملية 

فصل القضائي، إن لم يكن قد تم التوصل إلى حل للنزاع عن بعد المطالبة بال
 داوالت الثنائية.طريق الم

 
 المقدمة

 أتاحت اتفاقية التفاهم الخاصة بإجراءات تسوية المنازعات للدول األعضاء
أن تطلب تقديم منازعاتهم الناشئة عن اإلخالل  منظمة التجارة العالمية داخل 

 وتحديدا براءات االختراع، ب الملكية الفكريةبضمان توفير حماية دولية لجوان
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية   وذلك طبقًا ألحكام اتفاقية

(TRIPS) ، جراءات محددة، وطبقًا إلى فرق تحكيم يتم تكوينها وفق آليات وا 
يكون و كما  .ات واضحة مع ضمانات تؤمن للمتنازعين السرية والحيادختصاصال
 م.ألعضاء المتنازعين تقديم استئناف في حالة عدم الرضاء عن قرار التحكيل

الهيئات التحكيمية فرق التحكيم أو كيفية تعاطي هنالك خصوصية في إال أنه 
الجوانب المتصلة بالتجارة اتفاقية أحكام في نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق 

الترخيص  من خاللو راع ختا براءات اال، وتحديدً من حقوق الملكية الفكرية
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، والتي عرضت على جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة باستغاللها
  العالمية.

وال يخفى بأن هذه الفرق هي أولى الخطوات غير الطوعية لتسوية المنازعات 
بواسطة جهاز فض المنازعات، وقد تكون هي الخطوة األخيرة إذا لم يقرر العضو 

 . (1)فرق التحكيم تقريرئناف است دعى عليهالم
، والشروط كيفية إنشاء فرق التحكيمفي هذا البحث سنتناول ، وعلى ذلك

واإلجراءات التي يتم اتخاذها عن الواجب توافرها في أعضاء الفرق التحكيمية، 
محل  في براءات االختراعطريق هذا الفرق في سبيل الحصول إلى تسوية للنزاع 

تها، وصواًل إلعداد التقرير التحكيمي، واستعراض لبعض ، وبيان اختصاصاالتحكيم
 القضايا في هذا السياق. وسيقسم على النحو التالي: 

والمسائل اإلجرائية في عملها في منازعات  ق التحكيمر ف إنشاء المطلب األول: -
 براءات االختراع.

ب قضايا في منازعات براءات االختراع في ظل اتفاقية الجوان المطلب الثاني: -
  المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
 المطلب األول

 والمسائل اإلجرائية في عملها  ق التحكيمرف إنشاء
 في منازعات براءات االختراع

يتم إنشاء فرق التحكيم من خالل جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة 
في أحكام ا التجارة العالمية. وتوجد هنالك العديد من الشروط المنصوص عليه

جراءات تسوية المنازعات، والتي تحكم تكوين فرق باتفاقية التفاهم الخاصة  قواعد وا 
 التحكيم.

                                                 

جراءات تسوية المنازعات فيي إطيار منظمية التجيارة العالميية، (1 (  مجدي إبراهيم قاسم، جهاز وا 
ميييؤتمر الجوانيييب القانونيييية واالقتصيييادية التفاقييييات منظمييية التجيييارة العالميييية، المجليييد الرابيييع، 

 . 1241، ص 5002اإلمارات، 
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كما وتتلخص مرحلة البدأ في إجراءات عمل فرق التحكيم في عملية إنشاء 
الفريق، وتحديد تشكيله، ونطاق اختصاصه، وكل من هذه الخطوات هي خطوات 

والمحدد الرئيسي فيها هو الطلب الذي يقدمه  مترابطة ومكملة لبعضها البعض،
 . )2(الدولة العضو المدعية كي يقوم جهاز تسوية المنازعات بإنشاء فريق التحكيم

وعليه، سنتناول في هذا المطلب الحديث عن إنشاء هذه الفرق التحكيمية 
والشروط الواجب توافرها في اعضائه، ومن ثم الحديث عن كافة المسائل اإلجرائية 

 في عمل هذه الفرق التحكيمية.
 الفرع األول

 إنشاء فرق التحكيم والشروط الواجب توافرها في أعضائه

(، WTOيقوم جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية )حيث 
في نطاق المنازعات  بتشكيل فريق التحكيم بناًء على طلب الدولة العضو الشاكي

فريق التحكيم كتابة لجهاز  إنشاءيقدم طلب حيث . و )3(ت االختراعالخاصة ببراءا
تسوية المنازعات التابع للمنظمة، ويبين في الطلب في ما إذا كانت قد عقدت 
مشاورات قبل تقديمه، والنتيجة التي آلت إليها المشاورات. والطبيعي أنها ستكون 

ابير المحددة وأن يحدد التد ،سلبية، بدليل الوصول إلى مرحلة تشكيل فريق التحكيم
ا لألساس مختصرً  اموضوع النزاع والتي تسببت في اإلضرار به، وأن يقدم ملخصً 

وفي حال ما إذا طلب  ،لكي يكون كافيًا لعرض المشكلة بوضوح دعوىالقانوني لل

                                                 

ة تسييوية المنازعيات التابعية لمنظميية التجيارة العالمييية شيريف عمير محمييد الصياوي، دور هيئي ( (5
فييي تفسيييير وتطيييوير قواعيييد التجيييارة الدوليييية، رسييالة دكتيييوراه، كليييية الحقيييوق، جامعييية القييياهرة، 

 .31، ص5015
( حيث تقوم منظمة التجارة العالمية بنشرها لكافة طلبات إنشاء فرق التحكيم النياظرة للنزاعيات (3

المنازعيييات فيييي قسيييم تسيييوية المنازعيييات، وذليييك عليييى موقيييع  المعروضييية عليييى جهييياز تسيييوية
 المنظمة على الشبكة العنكبوتية، في الرابط التالي:

 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm  

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm
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الطرف الشاكي إنشاء فريق تحكيم باختصاصات تختلف عن االختصاصات 
 . )2(االختصاصات المقترحة المعتادة، فيجب أن يشتمل النص في الطلب على

وفي الحقيقة أن هذا التنوع في االختصاصات يحسب التفاقية التفاهم لتسوية 
من  ىالمنازعات، حيث جعل االختصاصات المعتادة بمثابة الحد األدن

االختصاصات لفريق التحكيم، وقد دفع حسن البصيرة القائمين على إعداده لترك 
المستقبلة، التي لم يكن في مخيلتهم تصورها وقت الباب مفتوحًا أمام المنازعات 

 . )2(إبرام هذا التفاهم، لتشكل اختصاصات إضافية للفريق المختار
وتشير تقارير جهاز االستئناف دائًما إلى أهمية أن يحتوي طلب إنشاء فريق 

الواردة فيه، وكذلك أيضًا  التحكيم على قدر كبير من الدقة في البيانات والمعلومات
أن  دعى عليهجراءات المحددة لموضوع النزاع، وذلك حتى يتمكن الطرف الماإل

، باإلضافة إلى ضرورة أن يتضمن طلب إنشاء مدعيالطرف ال ادعاءاتيرد 

                                                 

 )4) Art 6 Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant 
le règlement des différends: " 2. La demande d'établissement d'un 
groupe spécial sera présentée par écrit. Elle précisera si des 
consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en 
cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la 
plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. 
Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement d'un 
groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, sa demande 
écrite contiendra le texte du mandat spécial proposé". 

( د. خيري فتحي البصيلي، تسوية المنازعات في إطار اتفاقيات منظمية التجيارة العالميية، دار (2
 .325،323ص ،5004النهضة العربية، القاهرة، 
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ا لعرض المشكلة يكون كافي   دعوىا لألساس القانوني للا مختصرً الفريق ملخصً 
 . )1(بوضوح

منازعات بتشكيل فريق وفيما يخص القرار الصادر من قبل جهاز تسوية ال
التحكيم، حيث يلتزم جهاز التسوية بإصدار القرار بالتشكيل في موعد ال يتجاوز 
اجتماع هذا الجهاز الذي يلي االجتماع الذي ظهر فيه طلب إنشاء الفريق ألول 
مرة كبند من بنود جدول أعمال الجهاز، إال إذا قرر الجهاز في ذلك االجتماع 

يل الفريق. ويعقد هذا االجتماع للجهاز لهذا الغرض في بتوافق اآلراء عدم تشك
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع ترك مهلة إخطار سابقة عليه 

 .)4(مدتها عشرة أيام على األقل
حيث يجب أن ؛ لشروط الواجب توافرها في أعضاء فرق التحكيموأما عن ا

، وبأن يكونوا من ضمن أفراد يتكون فريق التحكيم من أفراد محكمين مؤهلين
حكوميين و/أو غير حكوميين مؤهلين، بما فيهم أعضاء في فرق تحكيم سابقة أو 

قضية أمامها أو ممن عملوا كممثلين لدولة عضو ما أو لطرف متعاقد   عرضوا
(، أو ممثلين في مجلس الملكية الفكرية التابع 1424سنة )لجات الفي اتفاقية 

أو ممثلين للدولة العضو في اتفاق متعلق  (WTO) ميةلمنظمة التجارة العال
أو هؤالء  (WTO) بالملكية الفكرية سابق على إنشاء منظمة التجارة العالمية

                                                 

( د. سييامم محمييد محمييد السيييد، التحكيييم فيييي مصيير ومنظميية التجييارة العالمييية، دار النهضييية (1
 .123،  ص5002ية، القاهرة، العرب

 )7) Art 6 Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant 
le règlement des différends: " 1.Si la partie plaignante le demande, 
un groupe spécial sera établi au plus tard à la réunion de l'ORD qui 
suivra celle à laquelle la demande aura été inscrite pour la première 
fois à l'ordre du jour de l'ORD, à moins qu'à ladite réunion l'ORD ne 
décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial ". 
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الذين عملوا في أمانة المنظمة أو تدريس قانون التجارة الدولية أو سياستها أو 
سات نشروا أبحاث في ميدانها، أو عملوا كمسؤولين قياديين في ميدان السيا

 .)2(التجارية لدى إحدى الدول األعضاء
فال يجوز أن  ،ويتم اختيار هؤالء المحكمين بصورة تكفل استقالليتهم وحيادهم

ا ثالثة فيه، إال إذا ا في النزاع أو أطرافً يكونوا من مواطني دول أعضاء تكون أطرافً 
ة اتفق أطراف النزاع على غير ذلك. وتحتفظ أمانة منظمة التجارة العالمي

(WTO)  الشروط فيهم بقائمة إرشادية تتضمن أسماء األشخاص الذين تتوافر
 م.المطلوبة، ويجري انتقاء أعضاء فرق التحكيم من هذه القائمة عند اللزو 

ويجوز للدول األعضاء أن تقترح بصفة دورية أسماء أفراد حكوميين لتدرج 
رايتهم بالتجارة ضمن هذه القائمة اإلرشادية، مع توفير معلومات محددة عن د
وخاصة درايتهم الدولية وبقطاعات اتفاقات منظمة التجارة العالمية المختلفة 

تجار الدولي من جانب الملكية الفكرية وضمان توفير الحماية الدولية لهذه بال 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  اتفاقيةألحكام  الملكية تطبيقا  

(TRIPSويتم إد ،) راج هذه األسماء إلى القائمة بعد موافقة جهاز تسوية
المنازعات عليها، وينبغي أن توفر القائمة عن كل شخص مدرج بها معلومات عن 
مجاالت عمله وخبرته الدقيقة في قطاعات اتفاقات منظمة التجارة 

(، وموضوعاتها وبصفة خاصة قطاع الحماية الدولية للملكية (WTOالعالمية
 ة.الفكري
لم يتفق طرفا النزاع خالل  تكون هذه الفرق التحكيمية من ثالثة أشخاص ماوت

ويجب  ص،عشرة أيام من إنشاء فريق التحكيم على أن تتكون من خمسة أشخا
وهنا يبدأ  .إعالم أعضاء منظمة التجارة العالمية بتكوين فرق التحكيم دون إبطاء

                                                 

ي ( انظيير للتفصيييل حييول ذلييك: د. جييالل وفيياء محمييدين، تسييوية منازعييات التجييارة الدولييية فيي(2
 .134منظمة التجارة العالمية، )د.ن(، )د.ت(، ص
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ه الوسيلة من وسائل على أرض الواقع في هذ دور إرادة األطراف في الظهور
كوسيلة أخرى االتفاقي تسوية النزاع على نحو ما يحدث في تسوية النزاع بالتحكيم 

عند اختيار فريق التحكيم توفر وتنوع كاف في  ىويراع، )4(من وسائل التسوية
معارفهم واتساع وعمق في مجال خبراتهم، إذ يجب أن يكون المحكمين من ذوي 

 م.عدد تجاربهم وخبراتهالكفاءة العالية الذين تت
ذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق على أسماء المحكمين في فريق التحكيم  وا 

نشائه، يكون لمدير عام منظمة التجارة إا من المعني خالل عشرين يومً 
( وبناء على طلب من أي من أطراف النزاع، وبعد التشاور مع  (WTOالعالمية

الملكية الفكرية، أن يقوم بتشكيل رئيس جهاز تسوية المنازعات ورئيس مجلس 
الفريق، وذلك بتعيين من يعتبرهم األنسب وفق القواعد واإلجراءات الخاصة أو 

( لحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد TRIPSية )اتفاقاإلضافية ذات الصلة ب
التشاور مع طرفي النزاع، ويقوم رئيس جهاز تسوية المنازعات بإخطار األعضاء 

لتحكيم طبقًا لهذه الطريقة في موعد ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ بتكوين فريق ا
  ق.تسلم رئيس الجهاز لقرار تشكيل الفري

ا الستقالل فرق التحكيم والتأكد من نزاهتها، فإن الدول األعضاء وضمانً 
( تتعهد كمبدأ عام بالسماح لمواطنيها المؤهلين (WTOبمنظمة التجارة العالمية

ا على كاهل الدول األعضاء فرق التحكيم، كما يوجد التزامً  بالعمل كأعضاء في
يقضي بأن يمارس أعضاء فرق التحكيم عملهم بصفتهم الشخصية، وليس 
كممثلين لحكوماتهم، أو ممثلين ألية منظمة من المنظمات. وعلى الدول األعضاء 

                                                 

 )9) Lal Das Bhagirath: The World Trade Organization, A guide to 
sramework for international Trade, p.410-411.  
.122أشار إليه: د. سامم السيد، مرجع سابق، ص  
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 عدم إصدار أية تعليمات إليهم، أو محاولة التأثير عليهم كأفراد فيما يتصل
  م.باألمور المطروحة على أي من فرق التحكي

وفي إطار إعطاء بعض المرونة في تكوين فرق التحكيم وخاصة عندما يتعلق 
األمر بالبلدان النامية، فقد أقرت اتفاقية التفاهم الخاصة بقواعد تسوية المنازعات 
و معاملة خاصة لها، أنه حينما يكون النزاع بين عضو من البلدان النامية وعض

من البلدان المتقدمة، فإنه يجب أن يكون أحد أعضاء فريق التحكيم على األقل 
 .)10(عضوًا من البلدان النامية إذا طللب العضو من البلدان النامية ذلك

   : )11(نيمن مراعاة بعض األمور في المحكم وبذلك، يظهر بأن لبد
 التجارة العالمية. الكاملة بنظام التسوية الجديدة في منظمة معرفة والدرايةال -1
 .باالتفاقات المشمولة( و TRIPSباتفاقية تريبس)المعرفة والدراية  -5
يشترط توافر خبرة مسبقة وطويلة في التعامل مع االتفاقات والمعاهدات  -3

 .الدولية
العلم والدراية بالقانون الدولي العام وأحكام التجارة الدولية والمؤسسات  -2

 النقدية الدولية. 
لحكومات التي ينتمي إليها والعمل وفًقا لقواعد منظمة ستقاللهم عن اا -2

 التجارة العالمية ومؤسسة تسوية المنازعات الدولية. 
                                                 

لقانوني لتسوية المنازعيات فيي ( انظر في تفصيل ذلك: د. صالم محمد بدر الدين، النظام ا(10
وكانيييييت قيييييد  .41، ص5002منظميييية التجيييييارة العالميييييية، دار النهضييييية العربييييية، القييييياهرة، 

اقترحيييت اليييدول األقيييل نميييًوا خيييالل جولييية الدوحييية للمفاوضيييات التجاريييية فيييي إطيييار منظمييية 
ع التجارة العالمية، بأن يتم تعديل بحيث يكون أحد أعضاء فريق التحكيم في مثيل هيذا النيو 

من المنازعات من الدول النامية أو األقيل نميًوا ودون أن يتوقيف األمير عليى طليب البليدان 
من وثيائق TN/DS/W/17,9 october 2002) النامية أو األقل نمًوا. انظر:  الوثيقة )

 منظمة التجارة العالمية.
 .41( د. صالم بدري الدين، مرجع سابق، ص(11
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نتقاء أعضاء فرق التحكيم، وقد تم ذلك بالفعل إتاحة أوسع قاعدة ممكنة ال -1
فعلى صعيد الواقع العملي جرى اختيار أعضاء فرق التحكيم من بين 

ع، وعلى عكس االعتقاد السائد ال يتعين أن ناس ذوي خلفيات بالغة التنو أ
يكون المرء من بين أصحاب الكفاية في المجال القانوني حتى يكون 

نما تتطلب فرق التحكيم تجميعًا متوازنًا من عضوً  ا في فريق التحكيم، وا 
الخبرات والمعارف التي تشكل الخبرة والمعرفة في المجال القانوني جانبًا 

  .)15(فحسب واحدًا منها
 الثاني الفرع

 في منازعات براءات االختراع المسائل اإلجرائية في عمل فرق التحكيم

إجراءات العمل المدرجة ضمن الملحق رقم ثالثة  يةفرق التحكيمالتتبع حيث 
لم يقرر فريق التحكيم بعد  من اتفاقية التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات، ذلك ما

 . )13(اعد أخرىتباع قو االتشاور مع أطراف النزاع ب
ومنها الملكية الفكرية  حقوق موضوع تسوية منازعاتاستعراض من و 

بس، تتميز ياتفاقية تر الصناعية المتعلقة ببراءات االختراع المنصوص عليها في 
 : )14(لتحقيق هدف مزودجبأنها تسعى التفاهم اتفاقية 

                                                 

فيييض المنازعيييات فيييي إطيييار منظمييية التجيييارة العالميييية،  ( د. أحميييد فيييوزي عبيييدالمنعم، وسيييائل(15
 .220، 224، ص 5002المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الواحد والستون، 

 )13) Art 12 Mémorandum d'accord sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends: " 1. Les groupes spéciaux 
suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à 
moins qu'ils n'en d écident autrement après avoir consulté les 
parties au différend  " . 

( د.أحمييد حسييين، الحماييية الدولييية للملكييية الفكرييية فييي إطييار أحكييام أحكييام اتفاقييات منظميية (12
 . 222، ص 5001كلية الحقوق، جامعة أسيوط،  التجارة العالمية، رسالة دكتوراه،
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ية، حماية حقوق وبيان واجبات الدول األعضاء في منظمة التجارة العالم -1
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  اتفاقيةوفًقا للنصوص المبينة 

 والتي تشرف على إنفاذها.(TRIPS)الفكرية 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق  اتفاقيةتفسير النصوص الواردة في  -5

لحماية حقوق الملكية الفكرية، بموجب القواعد  (TRIPS)الملكية الفكرية 
 سير أحكام القانون الدولي العام. العرفية لتف
ن المهمة  في مساعدة جهاز  فرق التحكيمالتي تقع على عاتق األساسية وا 

، تسوية المنازعات على القيام بمسؤولياته، المتعلقة بفض منازعات التجارة الدولية
ويكتفي في هذا ، تجار الدولي في جوانب الملكية الفكريةخاصة منازعات االو 

وم فريق التحكيم بتقديم تقييم موضوعي للنزاع ووقائعه ومدى انطباق اإلطار أن يق
 (TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  أحكام اتفاقية

ذا تم  لحماية الملكية الفكرية عليه، وذلك عقب التشاور مع أطراف النزاع، وا 
ذي يقدمه الفريق إلى التوصل إلى تسوية النزاع بين طرفيه، يقتصر التقرير ال

جهاز تسوية المنازعات على وصف مختصر للنزاع واإلعالن عن التوصل إلى 
 . )12(هذه التسوية

وأما في حالة عدم التوصل إلى تسوية مرضية ألطراف النزاع، يجب على 
ا لجهاز تسوية المنازعات بالنتائج التي توصل ا مكتوبً فريق التحكيم أن يقدم تقريرً 

 . )11(هذه النتائج، كما يقدم التوصيات التي يراها مناسبة إليها ومبررات
ن عمل فرق التحكيم لتسوية هذه المنازعات يتم من خالل عملية إجرائية،  وا 
سنقوم ببيانها والحديث عن مهام هذه الفرق الملقى على عاتقها، 

 واختصاصاتها وكيفية إعداد تقرير فريق التحكيم الصادر عنها:

                                                 

 ( اتفاقية التفاهم.15/4)-(11( المادة )(12
 ( اتفاقية التفاهم.15/4( المادة )(11
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  :فرق التحكيمل عم أول : إجراءات
إذ نجد بأنه قد تأثرت اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات الملحق باتفاقية إنشاء 
منظمة التجارة العالمية ببعض القواعد المعمول بها لدى عدد من هيئات التحكيم 

وضع  فرض على فريق التحكيم ضرورةتعندما  -كغرفة التجارة الدولية -المؤسسي
 . )17(تجدول زمني لتقديم المذكرا

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن لجنة التحكيم هنا ليست طليقة اليد في 
نما يرد عليها  المدى الزمني الالزم للوصول إلى حل في النزاع المعروض، وا 

وكقاعدة عامة يجب أال تتجاوز المدة التي يجري فيها الفريق دراسته، من  ،)12(قيد
اصاته إلى تاريخ إصداره تقريره النهائي تاريخ االتفاق على تشكيله، وعلى اختص

فترة ست أشهر، وتقصر في حاالت االستعجال إلى ثالثة أشهر، وال  لطرفي النزاع
يجوز بأية حال أن تتجاوز الفترة ما بين تشكيل فريق التحكيم وتعميم التقرير عن 

شهر، على أن يبلغ فريق التحكيم جهاز تسوية المنازعات بأسباب هذا أتسعة 
 . )14(أخيرالت

                                                 

( يشهد نظام غرفية التجيارة الدوليية ببياريس ضيرورة قييام هيئية التحكييم بإعيداد وثيقية تتضيمن (14
( من نظيام التحكييم 12لمادة ))وفًقا لنص ا –جدواًل زمنيًا للفصل في الدعوى، يطلق عليها

اسم )وثيقة المهمة؛ الجيدول الزمنيي لتسلسيل اإلجيراءات(. والسيبب فيي ذليك  -لهذه الغرفة(
( 52أن ميدة الفصييل فييي اليدعوى التحكيمييية وفقًييا لقواعيد غرفيية التجييارة الدوليية فييي المييادة )

يقظيية بسييتة أشييهر فقييط. وميين ثييم يجييب علييى هيئيية التحكيييم تحييري ال -كأصييل عييام –تقييدر 
إعيداد قائميية  –ميثاًل  –الكاملية فيي توزييع مفيردات النيزاع عليى هييذه الميدة القصييرة، كيأن ييتم

بالمسائل المتنازع عليها مع تحديد شهرين لتقيديم الميذكرات المكتوبية، شيهر للخبيراء وشيهر 
للمرافعية، وعلييى أن يخصيص الشييهر األخييير للمداولية والحكييم. د. عبيدالمنعم زمييزم، مرجييع 

 .551، 552سابق، ص
 .222( د. أحمد فوزي عبدالمنعم، مرجع سابق، ص(12
 ( اتفاقية التفاهم.15/4)-(15/2( المادة )(14
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قد ألزم فريق التحكيم بإنهاء مهامه خالل ست كقاعدة عامة ذا كان النص ا  و 
نه ترك له بالمقابل سلطة توزيع مفردات النزاع على الجدول الزمني الذي إأشهر، ف

يراه مناسبًا على أن يقوم بإعداد هذا الجدول في أسرع وقت ممكن، وقد استحسن 
سبوع بعد تشكيل الفريق واالتفاق على أخالل  -إن أمكن -النص أن يتم ذلك

 .)50(اختصاصاته
سرية وفي جلسات مغلقة، فإنها تكون  )21(مداولت فريق التحكيم وبشأن

ويضع فريق التحكيم تقاريره على ضوء المعلومات والبيانات المقدمة إليه، ودون 
 ويتم إدراج اآلراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء الفريق ع،حضور أطراف النزا

 .)55(ضمن التقرير التحكيمي دون ذكر أسماء هؤالء األعضاء

                                                 

( انظيير: د. جييالل محمييدين، إجييراءات تسييوية المنازعييات وفقًييا التفيياق جوانييب حقييوق الملكييية (50
 يونيييو 13-15الفكرييية المتصييلة بالتجييارة )اتفيياق التييربس(، نييدوة الويبييو الوطنييية، صيينعاء، 

؛ د. عبييييد الميييينعم زمييييزم، الحماييييية الدولييييية للملكييييية الفكرييييية، دار النهضيييية 12، ص5001
 .554، ص5011العربية، القاهرة، 

)21) Art 14 Mémorandum d'accord sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends: " 1.Les délibérations des 
groupes spéciaux seront confidentielles. 2.Les rapports des groupes 
spéciaux seront rédigés sans que les parties au différend soient 
présentes, au vu des renseignements fournis et des déclarations 
faites. 3. Les avis exprimés dans le rapport du groupe spécial par 
les personnes faisant partie de ce groupe seront anonymes". 

( انظيير فييي تفصيييل اإلجييراءات التييي تتبعهييا فييرق التحكيييم: د. أحمييد جييامع، اتفاقييات التجييارة (55
-12233، ص5001العالمية"وشييييهرتها الجييييات"، الجييييزء الثيييياني، دار النهضيييية العربييييية، 

، مرجييييع سييييابق، ؛ وأيضييييا: د.جييييالل محمييييدين، تسييييوية منازعييييات التجييييارة الدولييييية 1220
 .223، د. أحمد فوزي عبد المنعم، مرجع سابق، ص 22/13ص
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إما أن يتوصل ؛ )23(تنتهي جلسة أو جلسات فريق التحكيم بأحد أمرينو
فريق التحكيم إلى تسوية مرضية للنزاع وهنا يجب عليها إعداد تقرير إلى الحل مع 

عالنهم بذلك ما أن تفشل اللجنة  -؛ بذكره، وبيان موافقة األطراف وا  في وا 
التوصل إلى حل مرض للطرفين وهنا يجب أن يقدم فريق التحكيم استنتاجاته 
ونتيجة أعماله في تقرير مكتوب إلى جهاز تسوية المنازعات، ويجب أن يتضمن 
التقرير سردًا للوقائع، ومدى انطباقها مع القواعد واألحكام ذات الصلة، والمبررات 

 التي توصل إليها. األساسية لكل نتيجة من النتائج والتوصيات
ك أهمية خاصة لمشكالت ومصالم الدول النامية، وفًقا لويظهر بأن هنا

عداد التفاقية تفاهم تسوية المنازعات، سواء في تحديد المدد أو الفترات الكافية إل
أي أن االتفاقية توفر  ،وتقديم المذكرات والمستندات، والتي تؤيد وجهة نظرها

النامية من ناحية اإلجراءات التي تتبع في وسائل تسوية المعاملة التفضيلية للدول 
  ل.المنازعات لمراعاة ظروف هذه الدو 

( طالما أن أحد أطراف النزاع يكون دولة 15( من المادة )11ووفًقا للفقرة )
نامية، فيجب أن يلتزم فريق التحكيم بأن يشير في التقرير صراحة إلى ما جرى 

مبادئ تطبيق المعايير للمعاملة التفضيلية واألكثر من مراعاة األحكام المتعلقة ب
ا من االتفاقية التي رعاية للدول األعضاء من الدول النامية باعتبارها تشكل جزءً 

ثاره العضو من الدول النامية خالل أيجب تطبيق نصوصها على النزاع الذي 
 إجراءات تسوية المنازعات. 

تي وردت في اتفاقية تفاهم تسوية أن المعاملة التفضيلية ال )52(ويرى البعض 
المنازعات غير كافية بالنسبة للدول النامية ويجب أن تعمل الدول المتقدمة على 

                                                 

)23) Art (12-7) Mémorandum d'accord sur les règles et procédures 
régissant le règlement des différends. 

 . 104( د. صالم محمد بدر الدين، مرجع سابق، ص (52
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ولذلك ال بد من إعادة  ؛توفير مزيد من تلك المعاملة التي يمكن أن تفيد هذه الدول
دول النامية في اتفاقية تفاهم لالنظر في النصوص الخاصة بالمعاملة التفضيلية ل

تسوية المنازعات، ويمكن أن يتم تقرير تعويض مؤقت أثناء نظر المنازعة التي 
ترفعها دولة نامية، فقد ال يتحمل اقتصادها توقف مواردها أثناء نظر المنازعة وقد 
تطول مدة إجراءاتها، فيجب العمل على إيجاد نوع من التوازن بين الحقوق 

 امية. وااللتزامات بين الدول المتقدمة والدول الن
أن وجود مدة طويلة الزمة حتى صدور  )52(وفي ذات االتجاه هناك من يرى

قرار التحكيم لصالم الدول النامية كافية لإلضرار باقتصادها، كما أن ذلك يؤدي 
إلى ضياع فرصة التصدير للدول النامية طول مدة التحكيم وتتحمل بخسارة مالية 

تيسير اإلجراءات لدول النامية التي  جسيمة، مما يعني ذلك إعادة النظر في نظام
تتساوى في التسهيالت التي تم تقديمها من تنازالت في تفاوض في جولة 

 أورواجوي. 
ويعني ذلك أنه يجب أن تقدم الدول المتقدمة معاملة تفضيلية لدول النامية 
تتناسب مع األضرار التي قد تتعرض لها كما أنها تلتزم بأن توفر لها معاملة 

ة بما يعادل ما قد حصلت عليه من مكاسب في مفاوضات جولة أورواجوي تفضيلي
جراءات تسوية  وبما يعوض خسارة تلك الدول النامية في حالة اللجوء الى قواعد وا 

 . )51(المنازعات في اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات

                                                 

مييين  wtoالمنازعيييات لمنظمييية التجيييارة العالميييية ( د. محميييد أبيييو العينيييين، تقيييييم نظيييام تسيييوية (52
، 5011منظييييور الييييدول الناميييييية، مجليييية التحكييييييم العربييييي، العييييدد الثييييياني، الطبعيييية الثالثييييية، 

 .534،520ص
( د. محميييد حاميييد المليجيييي، أثييير اتفاقيييية الجيييات عليييى حقيييوق الملكيييية الفكريييية وآليييية تسيييوية (51

 . 542، ص5003ه، جامعة عين شمس، المنازعات الدولية وفًقا ألحكامها، رسالة دكتورا
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طلب المعلومات والمشورة الفنية من أي  ويكون لكل فريق تحكيم الحق في
إال أنه ينبغي مع ذلك على كل فريق تحكيم يرغب هيئة يعتبرها مناسبة، فرد أو 

في الحصول على معلومات أو مشورة من أي فرد أو هيئة ضمن والية دولة 
. )54(ا( أن يعلم سلطات ذلك العضو مسبقً WTO (عضو بمنظمة التجارة العالمية

اع على ويعني هذا أن فرق التحكيم لم تعد تقتصر في فحصها لموضوع النز 
المعلومات التي تستقيها من أطراف النزاع فقط كما كان عليه الحال في ظل 

  .)52((1424لعام) GATT))اتفاقية
ومن خالل ما تقدم، تتضم اإلجراءات التي تتبع في مرحلة التحكيم لتسوية 

 ، طالما أن ذلك يتعلق بتطبيق نصوص اتفاقيةالصناعية تحديًدامنازعات الملكية 
 ةمنازعالوثارت  (TRIPS)تصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الجوانب الم

إقرار الرغم من بو لهذا الحق من حقوق الملكية الصناعية.  بالنسبة لهذا التطبيق
نها ال تعتبر ميزة تتعادل مع الميزة إال أإجراءات تحكيم متعلقة بالدول النامية، 

                                                 

-13. وفيييي هيييذا تييينص الميييادة )221( انظييير: هيييامح د. أحميييد حسيييين، مرجيييع سيييابق، ص(54
( من اتفاقية التفاهم، بأنه يجب عليى الدولية العضيو إذا ميا علميت برغبية فرييق التحكييم 1/5

وميييات بييذلك األمييير أن تسيييتجيب كلييييا وبيييدون أي إبطيياء لهيييذه الرغبييية، وال يجيييوز إفشييياء المعل
السرية إال بترخيص رسمي من الشخص أو الهيئة أو سلطات الدولية العضيو اليذي قيدم تليك 
المعلومات. كما يجوز لفريق التحكييم أن يطليب المعلوميات مين أي مصيدر آخير ذي صيلة، 
ويحق ليه أيضيًا أن يطليب رأي الخبيراء فيي بعيض جوانيب الموضيوع محيل النيزاع المعيروض 

حكييييم فيييي النقييياط الخاصييية بييياألمور العلميييية أو الفنيييية المتعلقييية أماميييه، كميييا يكيييون لفرييييق الت
بموضوع النزاع، والتي يثيرها أطراف النزاع أن يطلب تقريًرا استشاري ا مكتوًبا يقدمه مجموعية 
مييين الخبيييراء االستشييياريين وفيييق القواعيييد واإلجيييراءات المنصيييوص عليهيييا بيييالملحق الرابيييع مييين 

 اتفاقية تفاهم المنازعات.
عادل الَسينى، سياسية التجيارة الخارجيية فيي إطيار منظمية التجيارة العالميية وآثارهيا عليى ( د. (52

 .244، ص5005االقتصاد المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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لكونها تقتصر على إعطاء بعض التي تمت مراعاتها بالنسبة للدول األقل نمًوا 
اإلجراءات الخاصة في التحكيم التي تراعي بالنسبة للدول النامية دون أية فائدة 

 .)29(فعلية من هذه اإلجراءات تستطيع أن تستفيد منها هذه الدول
 
 

 :)30(اختصاصات فرق التحكيمثانيا : 

تقسم اختصاصات فرق التحكيم إلى اختصاصات عامة، بالمقابل هنالك 
اختصاصات يتولى تحديدها مدير جهاز تسوية المنازعات بالتشاور مع األطراف 

لم يتفق  وتكون هذه االختصاصات لفريق التحكيم ما ،وبتفويض من الجهاز نفسه
 .من من تشكيله( يومًا 50في غضون ) ،طرفا النزاع على خالف ذلك

                                                 

 .542( د. محمد المليجي، مرجع سابق، ص(54
)30) Art 7 Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant 

le règlement des différends: "1. Les groupes spéciaux auront le 
mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en 
conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de 
l'établissement du groupe spécial: “Examiner, à la lumière des 
dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s) visé(s) cité(s) 
par les parties au diffé rend), la question portée devant l'ORD par 
(nom de la partie) dans le document...; faire des constatations 
propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer 
sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s).” 
2. Les groupes spéciaux examineront les dispositions pertinentes de 
l'accord visé ou des accords visés cités par les parties au différend". 
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قدمه  الذيو  ،فحص موضوع النزاعومن اختصاصات فرق التحكيم بأن تقوم ب
الجوانب  العضو الشاكي إلى جهاز تسوية المنازعات على ضوء أحكام اتفاقية

 (.TRIPS)المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
فيكون هذا الفحص للموضوع الذي قدمه الشاكي إلى جهاز تسوية المنازعات 

ذه الوقائع بدراسة الوقائع المادية التي أبداها في الطلب، واالنتهاء إلى تكييف ه
تمهيدًا لتحديد النصوص الواجبة التطبيق في االتفاقية ذات الصلة بموضوع النزاع، 
وتلك عملية ذهنية تحتاج لملكة قانونية مرهفة يتمتع بها دون شك أعضاء فريق 

 م.التحكي
تاحة  كما يطالب فريق التحكيم الدوام على التشاور مع طرفي النزاع بانتظام وا 

وتتطلب هذه الخطوة السماح لطرفي  ،م للتوصل إلى حل مرض  الفرصة الكاملة له
النزاع بتقديم مذكرات مكتوبة أو االستماع للمرافعة الشفوية أو لطرف ثالث في 

 . )31(األحوال التي تقتضي ذلك
ن الختصاصات المعتادة لفريق التحكيم تتمثل في أويتضح على هذا النحو 

عداد تقرير عن تكييف النزاع، وتحديد القواعد القانون ية الواجبة التطبيق، وا 
الموضوع في شكل توصيات أو مقترحات، وهي مهمة تكاد تقترب من التوفيق 
أو الوساطة. وتعتبر هذه الختصاصات المعتادة بمثابة الحد األدنى 
ا لختصاصات فرق التحكيم، وهي اختصاصات يجوز زيادتها خالل عشرين يوم  

صاصات أخرى إضافية للفريق غير تلك من تشكيل فريق التحكيم، باخت

                                                 

)31) Matsushita, Schoenbaum and Mavroidis, The world trade 
organization, law, practice and policy Oxford, Universty Press, 2002, 
p.29. 

مشار إليه: د. عبد المنعم زميزم، الحمايية الدوليية للملكيية الفكريية، دار النهضية العربيية، القياهرة، 
 .530، ص5011
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، يتولى تحديدها مدير )32(الختصاصات المعتادة تسمى )الختصاصات الخاصة(
  .)33(ن وموافقتهميجهاز تسوية المنازعات بعد التشاور مع الطرف

ذا كان تفاهم التسوية قد أجاز تحديد اختصاصات إضافية، فإن تحديد هذه  وا 
ا ما ر الحدوث في الواقع العملي، ألنه غالبً أمر ناد -رغم ذلك -االختصاصات
ن باالختصاصات المعتادة الواردة في نص المادة السابعة بفقرتيها ايكتفي الطرف

 . )32(األولى والثانية، لكونها كافية بذاتها لتحقيق الغرض
والشك أن كل االختصاصات السابقة غايتها االنتهاء إلى نتائج محددة من 

وية المنازعات على تقديم توصيات أو مقترحات تلقي شأنها مساعدة جهاز تس
قبول الطرفين. ويؤكد الواقع العملي أن معظم تقارير فرق التحكيم غالبًا ما تكون 

 . )32(متوافقة من حيث آراء أعضائها
 :كيفية إعداد تقرير فريق التحكيمثالثا : 

في يتولى الفريق دراسة الموضوع المعروض على جهاز تسوية المنازعات 
توصل إلى قرار من شأنه مساعدة الجهاز على يبس، و يضوء أحكام اتفاقية تر 

تقديم التوصيات أو اقتراح األحكام والترتيبات المنصوص عليها في ذلك االتفاق، 
ا بالوقائع، ومدى ويرفع الفريق توصياته إلى الجهاز بتقرير مكتوب يشمل بيانً 

اسية للنتائج والتوصيات، وذلك في انطباق األحكام ذات الصلة، والمبررات األس
مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيل الفريق في الحاالت العادية، وثالثة 

                                                 

 . 322-322( د. خيري البصيلي، مرجع سابق، ص(35
 . 41سابق، ص ( د. صالم بدر الدين، مرجع(33
 .122( د. سامم السيد، مرجع سابق، ص(32
 . 321( د. خيري البصيلي، مرجع سابق، ص(32
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ويشتمل التقرير النهائي للفريق على نتائج مناقشة . )31(أشهر في الحاالت العاجلة
الحجج واألسانيد المقدمة في مرحلة المراجعة المؤقتة، وذلك في حدود الفترة 

 . )34(ية تفاهم تسوية المنازعاتاتفاقة المحددة، بموجب أحكام الزمني
وينقسم التقرير الصادر عن فرق التحكيم إلى قسمين؛ األول يمثل القسم 
الوصفي، وهو الجزء األطول من تقرير هيئة المحلفين، ويتكون القسم الوصفي من 

األكثر أهمية  مقدمة، والوقائع، وادعاءات الدول األطراف، باإلضافة إلى الموضوع
وهو ملخص للوقائع والحجج القانونية المقدمة من الدول األعضاء األطراف 
األصيلة للنزاع والدول األعضاء األطراف الثالثة، وأما القسم اآلخر فهو يوضم 
األسباب التي استندت إليه فريق التحكيم فيما انتهت إليه، بالنسبة لما إذا كانت 

 .)38(ينبغي تأييدها أم رفضهادعوى الدولة العضو المدعية 
جهاز تسوية المنازعات باعتماد تقرير وفي شأن اعتماد التقرير، فال ينظر 

مرور عشرين يومًا على تعميمه على األعضاء بهدف إتاحة قبل فريق المحكمين 
الوقت المناسب لدراسة التقرير، ولمن له تعليق يتقدم به في خالل عشرة أيام 

كما يحق لطرفي . جهاز الذي سينظر خالله في التقريرالسابقة على اجتماع ال
النزاع المشاركة الكاملة مع جهاز تسوية المنازعات في دراسة تقرير فريق التحكيم، 

الجهاز تقرير الفريق في أحد  . وحيث يعتمدوتسجيل وجهات نظرها بشكل كامل
                                                 

( انظر هامح: د. جابر عمران، منظمة التجارة العالمية نظامها القانوني ودورها في تطبيق (31
، 5002اتفاقيييييات التجيييييارة العالميييييية، رسيييييالة دكتيييييوراه، كليييييية الحقيييييوق، جامعييييية اإلسيييييكندرية، 

 .321ص
( من اتفاقية التفاهم لتسوية المنازعات يجيب أال تتجياوز 15/2( حيث تقضي أحكام المادة )(34

ميييدة عميييل فرييييق التحكييييم فيييي تسيييوية النيييزاع المعيييروض علييييه فتيييرة سيييتة أشيييهر وتقصييير فيييي 
 الحاالت المستعجلة إلى ثالثة أشهر. 

نظمييية التجيييارة ( د. مصيييطفى عصيييام اليييدين بسييييم، تسيييوية المنازعيييات فيييي إطيييار اتفاقيييات م(32
 . 12،12، ص5002العالمية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
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لم يخطر  ماستين يومًا بعد تاريخ تعميم التقرير على األعضاء، اجتماعاته خالل 
أحد األطراف الجهاز بقراره باستئناف التقرير أو أن في حال اتخاذ قرار من قبل 

وفي هذه الحالة ال ينظر الجهاز في اعتماد  الفريق بأكمله بعدم اعتماد التقرير.
ستئناف، وال يجوز بأي حال أن تخل تقرير فريق التحكيم إال بعد البت في اال

عن رأيه بشأن تقرير فريق  أي عضو في التعبير إجراءات اعتماد التقرير بحق
 .)34(التحكيم

ومما يدل على تكامل بنيان منظمة التجارة العالمية، وفاعلية أجهزتها، أتاحت 
 استئناف أحكام فريق المحكمينأحكام هذه االتفاقية حق األطراف المتنازعة في 

االستئناف للتأكد من  نظًرا للطبيعة اإللزامية لهذه األحكام، مما يستوجب إتاحة حق
األطراف بسبب التزامه بأحكام جهاز تسوية من عدم وقوع غبن على أي 

 المنازعات. 
وعن مسألة ضمانات تنفيذ حكم التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية؛ فإن 
كان جهاز تسوية المنازعات ال يقوم بالتصديق على حكم التحكيم الصادر في 

العالمية، إال أنه يعمل على ضمان التجارة ار المنظمة إطالتحكيم االتفاقي في 
تنفيذ الحكم، وبالتالي إذا لم تقم الدولة الصادر ضدها حكم التحكيم بتنفيذه خالل 
مدة معقولة، فإن الجهاز المذكور يضع بصفة دائمة في جدول أعمال اجتماعاته 

 الدورية بحث تنفيذ حكم التحكيم حتى يتم تنفيذه فعاًل. 
 

 لب الثانيالمط
 الجوانب المتصلةاتفاقية قضايا في منازعات براءات االختراع في ظل 

 بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  

بلغت عدد الدعاوى المتعلقة ببراءة االختراع، والتي رفعت أمام جهاز تسوية 
( 1441المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، إحدى عشر دعوى منذ عام )

                                                 

 .222-225( للتفصيل حول ذلك انظر: د. أحمد حسين، مرجع سابق، ص(34
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(، حيث تم حل سبع منها سلميًا بطريق المشاورات الودية، واألربعة 5005وحتى )
 األخرى من خالل فرق التحكيم. 

الدعاوى التي قدمت لجهاز تسوية بعض سنقوم بتناول وفي هذا المطلب، 
سندًا ألحكام اتفاقية التفاهم بموجب المنازعات، وتم نظرها من خالله والفصل فيها 

(، وكانت TRIPS) ة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةالجوانب المتصل اتفاقية
 . المعروضة تتمحور حول براءات االختراعهذه المنازعات 

 الفرع األول

 )40(النزاع ما بين االتحاد األوروبي وكندا

هذه المنازعة االتحاد األوروبي ضد كندا معترضًا على االستثنائين  أثار
خالل فترة  بإنتاج األدويةبشأن السماح الموجودين في قانون البراءات الكندي 

 حمايتها عن طريق البراءة لغرضين مختلفين: 
االستعداد للتسويق: وبمقتضاه يحق للغير إنتاج األدوية المحمية بالبراءة خالل  .1

ن عاًميا، تمهييدًا لطرحهيا فيي يالستة أشهر األخيرة من مدة الحماية البالغة عشر 
( ميييين قييييانون البييييراءات 1) 5-22)القسييييم األسييييواق بمجييييرد انتهيييياء هييييذه المييييدة 

 الكندي(. 
إنتاج كميات أكبر  –ستثناء بمقتضى هذا اال –التخزين للتسويق: ويحق للغير  .5

ميين األدوييية والمنتجييات المحمييية بييالبراءة خييالل السييتة أشييهر األخيييرة ميين مييدة 
حها ن عاًما، مع تخزينها انتظارًا النتهاء هذه المادة ثم طر يالحماية البالغة عشر 
 ( من قانون البراءات الكندي(. 5) 5-22في األسواق )القسم 

                                                 

. والمنشيييورة عليييى موقيييع منظمييية التجيييارة العالميييية: (WT/DS79/R)( انظييير: الوثيقييية رقيييم (20
www.wto.org. 

 .521-544للتفصيل حول هذا الحكم، انظر: د. عبدالمنعم زمزم، مرجع سابق، ص

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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ن الهدف الذي يرمي القانون الكندي إلى تحقيقه من وراء ذلك تمكين إوحيث 
الغير من طرح المنتج في السوق في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء مدة البراءة عن 

المنتج طريق اختصار الفترة التي يستغرقها الحصول على ترخيص بتسويق 
 وتصنيعه. 

وينطوي األمر في الحالتين وحسب ما ذهب إليه االتحاد األوروبي، على 
منافسة الغير لمالك البراءة بشكل غير مشروع، لتمكنه من استخدام االختراع 
ن لم تطرح المنتجات في األسواق إال بعد  خالل مدة الحماية دون ترخيص منه، وا 

قد اعتبر االتحاد األوروبي أن أحكام القانون ولهذا السبب ف ؛انتهاء مدة الحماية
الكندي تخالف القواعد المقررة في اتفاقية تريبس، وتشكل انتهاكًا للحقوق 
االستئثارية لصاحب البراءة، وهي الحقوق التي حرصت االتفاقية على كفالتها، 

(. وحيث قضت هذه المادة األخيرة 33( و)52( و)54/1خاصة في موادها أرقام )
: " ال يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة بأنه

 تحسب اعتباًرا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة".
ثار االتحاد األوروبي النزاع ضد كندا بسبب هذا النص الوارد في القانون أوقد 

ة وطلب من جهاز تسوي. (1444)من كانون األول لعام  (14)الكندي في 
دعاء على مخالفة وبني هذا اال المنازعات عقد مشاورات مع الحكومة الكندية،

 )23((52،))25((33،))21((54/1( من القانون الكندي ألحكام المواد )5-22قسم )
                                                 

، تتاح إمكانية 3و  5مع مراعاة أحكام الفقرتين  -1( من اتفاقية التربس: " 54/1( المادة )(21
الحصول على براءات اختراع ألي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عملييات صيناعية، 

التكنولوجيييا، شييريطة كونهييا جديييدة وتنطييوي علييى "خطييوة إبداعييية" وقابليية  فييي كافيية ميييادين
( 2( والفقيرة )12( مين الميادة )2(. وميع مراعياة أحكيام الفقيرة )2لالستخدام في الصناعة )

( ميين هييذه المييادة، تميينم بييراءات االختييراع ويييتم التمتييع بحقييوق 3( والفقييرة )40ميين المييادة )
بمكيييان االختيييراع أو المجيييال التكنوليييوجي أو ميييا إذا كانيييت ملكيتهيييا دون تتمييييز فيميييا يتعليييق 

 المنتجات مستوردة أم منتجة محليًا ". 
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بس، على اعتبار أن السماح للغير بتصنيع المنتجات الدوائية قبل يمن اتفاقية تر 
نتاج وتخزين إ( ولوائم 5-22لقسم )انتهاء مدة البراءة بستة شهور حسبما يقرر ا

األدوية، يجعل مدة الحماية المقررة لالختراعات المتعلقة بالمنتجات الدوائية في 
( من اتفاقية 33القانون الكندي أقل من مدة الحماية التي تنص عليها المادة )

 بس. يتر 
في لم تسفر المشاورات التي جرت بين الجانبين وفًقا للقواعد المنصوص عليها 

التفاهم بشأن تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية عن  اتفاقية
التوصل إلى تسوية للنزاع. ولما كان موضوع المشاورات ينصب على ضرورة 

بس، فكان طبيعيًا أن يطلب يإلغاء االستثنائين المشار إليهما لمخالفتهما التفاقية تر 
ي الحادي والعشرين من تشرين الثاني بي تشكيل فريق تحكيم، وفو االتحاد األور 

وروبي من جهاز تسوية المنازعات تشكيل الفريق ( طلب االتحاد األ1442لعام )
التحكيمي لنظر النزاع، وقد قرر الجهاز في االجتماع المنعقد في األول من شباط 

 ( التشكيل لنظر النزاع، وقد نظر فريق التحكيم النزاع ثم أعد تقريرًا تم1444لعام )
 (. 5000توزيعه على الدول األعضاء في السابع عشر من آذار لعام )

                                                                                                                       

( من اتفاقية التربس: " ال يجوز أن تنتهيي ميدة الحمايية الممنوحية قبيل انقضياء 33( المادة )(25
 مدة عشرين سنة اعتباًرا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة ".

 تعطي براءة االختراع لصاحبها الحقوق التالية:  -1من اتفاقية التربس: " ( 52( المادة )(23
هيذه اف ثالثية ليم تحصيل عليى موافقتيه مين حين يكون موضوع البراءة منتًجا مادًيا، حق منع أطير 

 األفعال: صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه األغراض؛ 
عمليية صيناعية، حيق منيع أطيراف ثالثية ليم تحصيل عليى موافقتيه مين  حين يكون موضوع البراءة

االستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه األفعال: استخدام عرض للبييع أو بييع أو اسيتيراد عليى 
 األقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه األغراض.

ها أو تحويلها للغير باأليلولية أو التعاقيب، ألصحاب براءات االختراع أيضًا حق التنازل للغير عن
برام عقود منم التراخيص".   وا 
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من  ((1)22/5)وقد وجد فريق التحكيم أن االستثناء الذي تضمنه القسم 
وهو استثناء  ،بسي( من اتفاقية تر 54/1القانون الكندي ال يتناقض مع المادة )

لف المادة ، ومن ثم ال يخا(22)( من االتفاقية30جائز وفًقا لحكم المادة )
 ( من االتفاقية. 52/1)

ستثناء معقول وال وتأسيسًا على ذلك؛ فقد رأى فريق التحكيم أن هذا اال
يتعارض مع االستخدام العادي للبراءة أو يخل بحقوق صاحبها المشروعة، ألن 

ولم يكن هذا هو نفس الحكم بالنسبة  ،الغرض منه مجرد االستعداد للتسويق
ستثناء المتعلق بالتخزين وجد فريق التحكيم أن هذا االلالستثناء الثاني، حيث 

( و 52/1ا ألحكام المادتين )( يعد مخالفً 5-22/5للتسويق المقرر في القسم )
واالستثناء  ،ةلم تجز إال منم استثناءات محددة وضيقاتفاقية تريبس ألن ( 30)

ف، نظًرا لقيام هذا الوص –وفًقا لرؤية فريق التحكيم  –المشار إليه ال ينطبق عليه 
 الغير بعمليتي اإلنتاج والتخزين دون ترخيص.

وقد اعتمد جهاز تسوية المنازعات تقرير فريق التحكيم في السابع من شهر 
ربما الستشعارها ضعف  –(، ولم تقم الحكومة الكندية 5000نيسان لعام )

ن اتفاقية م (51/3باستئناف تقرير فريق التحكيم، فقد طلبت طبقًا للمادة ) -موقفها
( من شهر 52التفاهم بشأن تسوية المنازعات، من جهاز تسوية المنازعات في )

( مدة معقولة لتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها جهاز تسوية 5000نيسان لعام )
 المنازعات، وذلك بعد فشل الطرفين في االتفاق المباشر على تحديد هذه المدة. 

                                                 

( مين اتفاقيية تيريبس: " يجيوز للبليدان األعضياء مينم اسيتثناءات محيددة 30( نصيت الميادة )(22
مييييين الحقيييييوق المطلقييييية الممنوحييييية بموجيييييب بيييييراءة اختيييييراع، شيييييريطة أن ال تتعيييييارض هيييييذه 

سييتخدام العييادي للبييراءة وأن التخييل بصييورة غييير االسييتثناءات بصييورة غييير معقوليية مييع اال
معقوليية بالمصييالم المشييروعة لصيياحب البييراءة، مييع مراعيياة المصييالم المشييروعة لألطييراف 

 الثالثة".
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حسم هذا الخالف بطريق التحكيم  –قابلفي الم –طلب االتحاد األوربيحيث 
/ج( من اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات. 51/3الملزم طبقًا لنص المادة )االتفاقي 

طبقًا لهذه المادة أن المادة المعقولة لكي تنفذ كندا  وقد قضى حكم التحكيم
ذا كان جهاز  التوصيات هي ستة أشهر من تاريخ اعتماد تقرير فريق التحكيم، وا 

بريل أ( 4ية المنازعات قد اعتمد هذا التقرير كما هو مذكور بتاريخ )تسو 
(. وبالفعل، وفي 5000( أكتوبر )4(، فإن مدة الستة أشهر تنتهي )5000)

كتوبر، قدمت كندا تقريرًا يفيد تنفيذها لتوصية فريق أ( 53اجتماع الجهاز تاريخ )
( 4لساري لديها اعتباًرا من )ت ااالتحكيم بإلغاء االستثناء الثاني من قانون البراء

 بس.يتر اتفاقية  ا لمقتضياتإنفاذً (، وذلك 5000كتوبر )أ
 

 الثاني الفرع

 )45(الواليات المتحدة األمريكية والهند  النزاع ما بين

ثارتها الواليات المتحدة األمريكية ضد الهند بسبب عدم إنشاء أهذه المنازعة 
باألدوية والمنتجات تراع تتعلق نظام قانوني يسمم بتلقي طلبات براءات اخ

خالل فترة السماح، باإلضافة إلى عدم وجود نظام قانوني  الكيميائية الزراعية
من  (40/2.4)يقرر منم حقوق تسويقية مطلقة، وذلك يعد مخالفة الحكم المادة 

 بس. ياتفاقية تر 
إلى جهاز تسوية المنازعات في دعوى وقد قامت الواليات المتحدة بتقديم 

( ضد الهند بدعوى مخالفتها ألحكام المواد 1441ثاني من تموز لعام )ال
بس، وذلك لعدم إنشاء نظام قانوني يسمم ي( من اتفاقية تر 4و40/12/52-2)

بتقديم طلبات للحصول على براءات اختراع تتعلق باألدوية والمنتجات الكيميائية 

                                                 

. والمنشيييورة عليييى موقيييع منظمييية التجيييارة العالميييية: (WT/DS50/R)( انظييير: الوثيقييية رقيييم (22
www.wto.org. 
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تعديلها للنظام  عدم عن الزراعية منذ سريان مفعول منظمة التجارة العالمية، فضالً 
القانوني الخاص ببراءات االختراع للسماح بمنم حقوق تسويقية مطلقة ألصحاب 
هذه الطلبات خالل فترة السماح إذا ما توافرت الشروط التي تنص عليها المادة 

 بس. ي( من اتفاقية تر 40/4)
وية وقد طلبت الواليات المتحدة بعد أن فشلت المشاورات في التوصل إلى تس

ل ك  ( وشُ 1441تشرين الثاني ) ، بتاريخالنزاعفي نظر لتشكيل فريق تحكيم ل، النزاع
الفريق بموجب القرار الصادر من جهاز تسوية المنازعات في االجتماع المنعقد 
في ذلك الوقت. ونظر فريق التحكيم النزاع وقدم تقريرًا بنتائج الفحص في صالم 

مخالفة الهند اللتزاماتها المنصوص التقرير من تضو الواليات المتحدة األمريكية. 
 من اتفاقية تريبس.  (2و40/4)، (13/1)عليها في المواد 
استأنفت قرار فريق التحكيم وعرض النزاع على جهاز االستئناف قامت الهند و 

الدائم التابع لجهاز تسوية المنازعات الذي أعد تقريرًا أدخل فيه بعض التعديالت 
التحكيم. ولكنه أيضًا انتهى إلى مخالفة الهند ألحكام المادة على تقرير فريق 

 (. 4و40/2)
( اعتمد جهاز تسوية 1442وفي السادس عشر من كانون الثاني لعام )

المنازعات تقرير جهاز االستئناف الدائم الذي تضمن اقتراح الحكم بإلزام الهند 
فق مع أحكام اتفاقية بإدخال التعديالت الالزمة على نظامها القانوني بما يتوا

بس. وقد أعلنت في اجتماع الجهاز الذي عقد في الثاني والعشرين من نيسان يتر 
( االتفاق على منم الهند خمسة عشر شهرًا إلدخال التعديالت 1442لعام )

( 52ني، وفي اجتماع جهاز تسوية المنازعات في )المطلوبة على نظامها القانو 
( قدمت الهند تقريرًا يفيد تنفيذها للتوصيات التي جاء بها 1444من نيسان لعام )

 حكم التحكيم عن طريق إصدار التشريعات التي تضمن األخذ بهذه التوصيات. 
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وينطوي هذا الحكم على أهمية بالغة، حيث إنه أول حكم يصدر من جهاز 
همة مبس، وتضمن مبادئ يالمنازعات في منازعة تتعلق بتطبيق اتفاقية تر تسوية 

تتعلق بقواعد تفسير االتفاقية. واألهم من ذلك هو االستعانة في تفسير االتفاقية 
بقواعد تفسير االتفاقيات الدولية، والتي تضمنتها اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون 

( 31( وهي المادة )1414( أيار لعام )53في فيينا بتاريخ ) ةالمعاهدات الموقع
 .)21(من هذه االتفاقية

 الفرع الثالث

 )47(النزاع ما بين البرازيل والواليات المتحدة األمريكية

( بطلب إجراء مشاورات مع 5001( يناير )31حيث تقدمت البرازيل في )
سبما ح -الواليات المتحدة األمريكية لوجود مخالفة في قانون البراءات األمريكي

بس. فقد الحظت يلبعض األحكام الواردة في اتفاقية تر  –ذهبت الدولة الشاكية 
( من الفصل الثامن عشر من القانون المشار إليه يجري 32البرازيل أن المادة )

 تمييزًا بين الحقوق المترتبة على براءة االختراع على النحو اآلتي: 
إال للشركات الكبيرة في حين ال يجوز التنازل عن البراءة أو نقل االبتكار  -

 يحظر هذا التعامل مع الشركات الصغيرة. 
ال يجوز استخدام أو بيع االبتكار أو التنازل عن براءة االختراع إلى الغير  -

الذي يتواجد خارج الواليات المتحدة األمريكية، في حين يجوز التعامل مع هذا 
ام باستخدام االبتكار أو الغير إذا وجد داخل الواليات المتحدة األمريكية وق

 البراءة في الصناعات األساسية التي تتم داخل الواليات المتحدة األمريكية. 

                                                 

. عبييييدالرحيم عنتيييير عبييييدالرحمن، أثيييير اتفاقييييية الجوانييييب التجارييييية للملكييييية الفكرييييية، دار ( د(21
 . 204، ص5013المطبوعات الجامعية، 

. والمنشيييورة عليييى موقيييع (WT/DS174/R)( للتفصييييل حيييول الحكيييم، انظييير: الوثيقييية رقيييم (24
نظر أيضيًا: د. عبيدالمنعم زميزم، مرجيع سيابق، ا  www.wto.orgمنظمة التجارة العالمية: 

 .522 -521ص

http://www.wto.org/


 بالتجارة تسوية منازعات براءات االختراع فى ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة

 جالل محمد القهيوىد. 

 

222 

خاصة في الفرض  –وبذلك يتضم أن التمييز الذي يجريه القانون األمريكي
الغرض منه توجيه جميع البراءات واالبتكار لالستخدام واالستغالل داخل  -خيراأل

ط، بهدف تطوير صناعتها األساسية، وهو ما وجدته البرازيل الواليات األمريكية فق
تمييزًا بين المتعاملين في مجال الملكية االصناعية، حسب مكان تواجد المتعامل، 
 بحيث لو كان موجودًا داخل الواليات المتحدة ووجه نشاطه لالستغالل فيها، جاز

ي حين يحظر عليه ذلك التعامل على البراءات، ف –وفًقا للقانون المشار إليه –له
األهداف  -وحسبما ذهبت البرازيل -في الوضع العكسي. ويخالف هذا الوضع

 من اتفاقية( 54ها على المادتين )دعوابس، وما أسست يالعامة التفاقية تر 
)بشأن المواد  (TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

 .)22(( )الحقوق الممنوحة(52و) القابلة للحصول على براءة االختراع
وأيدت حقها  -(5001( فبراير )11بتاريخ ) –وقد انضمت الهند إلى البرازيل 

في التشاور مع الواليات المتحدة وتوضيم الموقف المتعلق بما يحمله قانون 
البراءات األمريكي من تمييز في التعامل بشأن براءات االختراع، باعتبار أن الهند 

تجارية جوهرية، إضافة إلى رغبتها في تحقيق فوائد من تلك تمتلك مصالم 
 . )24(المشاورات

نتيجة هذه المشاورات على الموقع  -وعلى حد علمنا –ولم تظهر حتى اآلن
يدل على أن البرازيل قد تقدمت  الرسمي لمنظمة التجارة العالمية. وال يوجد ما

قيقة أن هذا الوضع يعبر والح خطوات أكثر عمقًا نحو تشكيل فريق تحكيم مثاًل.
عن سوء نية الواليات المتحدة األمريكية بإصرارها الشديد على إبرام اتفاقية 

                                                 

. والمنشيييورة عليييى موقيييع (WT/DS174/R)( للتفصييييل حيييول الحكيييم، انظييير: الوثيقييية رقيييم (22
 . www.wto.orgمنظمة التجارة العالمية: 

نشيييورة عليييى موقيييع . والم(WT/DS224/R)( للتفصييييل حيييول الحكيييم، انظييير: الوثيقييية رقيييم (24
 . www.wto.orgمنظمة التجارة العالمية: 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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بس، وشمولها بمختلف صنوف الملكية الفكرية، إضافة إلى إمتالكها لألدوات يالتر 
القانون  إنفاذ -من خالل وسائل الضغط المختلفة –الجبارة التي تستطيع بمقتضاها

لمادي للملكية الفكرية في التشريعات الداخلية للدول النامية، الدولي الخاص ا
في  هقواعد إنفاذال تسعى إلى ، إال أنها بالمقابل حماية ألسواقها ومنتجاتها

عتبار من أهمية للطلب ولم يؤخذ بعين اال ق  ل  لم تُ  هاوكأن ة، فهيتشريعاتها الخاص
وما يعيب  .الختراع األمريكيقبلها، ولم تقدم أي شرح يتعلق بمواد قانون براءة ا

التسوية  ةخر، هو عدم لجوء أي من البرازيل أو الهند إلى مرحلفي الجانب اآل
كتفاء ربما بترضيات غير معلنة، من أجل التخلي عن إجبار التالية للتشاور، واال

الواليات المتحدة على تعديل قوانينها بما يتفق مع التزاماتها الدولية، كما وأنه 
أن البرازيل وطلبها لم يأت ليشكل دعوى بمعنى الكلمة، بقدر ما هو طلب يالحظ ب

 .)20(هاالختراع األمريكي، وليس الطعن في ةلفهم بعض مواد قانون براء
 

 الفرع الرابع

 )51(النزاع ما بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا

ة األمريكية حقوق الملكية الفكرية بين الواليات المتحد إنفاذوفي نزاع يتعلق ب
دعاء ضد كندا يتضمن فحواه أن مدة حماية اوكندا، تقدمت الواليات المتحدة ب

براءات االختراع المقررة في قانون براءات االختراع الكندي تتعارض مع التزامات 
الجوانب المتصلة  ( من اتفاقية اتفاقية40)-(33كندا بمقتضى أحكام المادة )

                                                 

ومابعييدها؛ د. حنييان محمييود كييوثراني،  521( انظير: د. عبييدالمنعم زمييزم، مرجييع سيابق، ص(20
الحماية القانونية لبراءة االختراع وفقًيا ألحكيام اتفاقيية التيريبس، منشيوارت الحلبيي الحقوقيية، 

 .342، ص5011وت، بير 
. والمنشييورة علييى موقييع (WT/DS170/R) ( للتفصيييل حييول الحكييم، انظيير: الوثيقيية رقييم(21

. وللتفصيييييل حييييول الحكييييم، انظيييير: د. أحمييييد www.wto.orgمنظميييية التجييييارة العالمييييية: 
 وما بعدها.  440حسين، مرجع سابق، ص

http://www.wto.org/
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فهذا القانون الكندي يقرر منم مدة حماية  .ريةبالتجارة من حقوق الملكية الفك
( لفترة سبعة عشر عاًما اعتباًرا 1424لبراءة االختراع المسجلة قبل أكتوبر سنة )

من تاريخ هذه البراءة، وفي ذات الوقت يقرر هذا القانون منم مدة حماية لبراءة 
يخ تقديم ( لمدة عشرين عاًما من تار 1424االختراع المسجلة بعد أكتوبر سنة )

طلب الحصول على هذه البراءة، ولما كانت كندا تعد من الدول المتقدمة التي 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  حكام اتفاقية اتفاقيةأ إنفاذتلتزم ب

ت االختراع، وذلك اعتباًرا االخاصة بمدة الحماية المقررة لبراء (TRIPS)الفكرية  
وعلى ذلك فهناك براءات اختراع سارية تطبق عليها  (،1441من أول يناير سنة )

الحماية لمدة سبعة عشر عاًما وبراءات أخرى تطبق عليها الحماية لمدة عشرين 
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق  أحكام اتفاقية إنفاذعاًما في تاريخ التزام كندا ب

نتهى تقرير فريق ( ولقد ا1441في بداية يناير لسنة ) (TRIPS)الملكية الفكرية 
 ( إلى أن: 2/2/5000التحكيم في )

مدة الحماية المقررة في القانون الكندي لمدة سبعة عشر عاًما من تاريخ منم  -1
الجوانب  براءاة االختراع، والسارية المفعول في تاريخ تطبيق أحكام اتفاقية

في كندا، ال تتفق  (TRIPS)المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
 ( من تلك االتفاقية. 40/5هذه الدولة بمقتضى أحكام المادة ) التزاماتو 

طبيق مدة الحماية لفترة سبعة عشر عاًما بموجب قواعد قانون البراءات ت -5
الجوانب المتصلة بالتجارة  ( من اتفاقية33الكندي، تتعارض مع أحكام المادة )

دة هذه الحماية التي توجب أن تكون م (TRIPS)من حقوق الملكية الفكرية  
 ال تقل عن عشرين عاًما من تاريخ طلب الحصول على هذه البراءة. 

يوصي فريق التحكيم أن يطالب جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة  -3
ها تتوافق مع التزاماتالعالمية، كندا بأن تتخذ إجراءات من شأنها جعل 
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ة من حقوق الملكية الفكرية الجوانب المتصلة بالتجار  متطلبات أحكام اتفاقية
(TRIPS) .ذات الصلة 

( بطلب لجهاز تسوية المنازعات 14/1/5000تقدمت كندا في )بالمقابل، 
ستأنف تقرير فريق التحكيم المتقدم قبل اعتماده من الجهاز طبقًا ألحكام المادة ا
وكانت قد  (52/4/5000وبتاريخ ) .( من اتفاقية تفاهم تسوية المنازعات11/2)
رت هيئة االستئناف عقب فحص ذلك االستئناف من كندا رفض حجج هذه قر 

 الدولة، وأصدرت القرار التالي: 
الجوانب  ( من اتفاقية40/5تأييد قرار فريق التحكيم القاضي بأن المادة ) -1

هي الواجبة التطبيق  (TRIPS)المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
ها بمقتضى هذه لتزاماتكندا ال إنفاذي تاريخ على براءات االختراع القائمة ف

( من هذه 33االتفاقية، وبالتالي يجب على كندا االلتزام بمتطلبات المادة )
ا ت ال تقل عن عشرين عامً ااالتفاقية بأن تقرر منم مدة حماية لهذه البراء

 ا من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة. اعتبارً 
بأن أحكام قانون البراءات الكندي المقرر مدة  تأييد استنتاج فريق التحكيم -5

( لمدة سبعة 1441حماية لبراءات االختراع القائمة في تاريخ أول يناير سنة )
عشر عاًما من تاريخ منم البراءة، هذه األحكام تتعارض مع أحكام المادة 

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  اتفاقية ( من33)
(TRIPS) لتي تقرر بأن تكون مدة هذه الحماية ال تقل عن عشرين عاًما ا

 ا من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة. اعتبارً 
ستئناف بأن يقوم جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة توصي هيئة اال -3

التجارة العالمية بمطالبة كندا بتعديل أحكام تشريعها الوطني لبراءت االختراع 
الجوانب المتصلة بالتجارة  مع التزاماتها بمقتضى أحكام اتفاقية ليكون متوافقاً 

 ذات الصلة.  (TRIPS)من حقوق الملكية الفكرية 
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وبعد استعراض القضايا التي نظرت أمام جهاز تسوية المنازعات من خالل 
فرق التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة ببراءة االختراع، فقد نتساءل عن السبب 

 على األغلب؟ الدول إلى فرق التحكيم عن لجوئهم إلى التحكيم االتفاقيوراء لجوء 
فقد نجد بأن السبب في أن المنازعات الناشئة عن براءات االختراع، والتي قد 
تنشأ بين أي دولتين من دول منظمة التجارة العالمية، قد ال تكون ناجمة عن عقد 

م اتفاقية تريبس، أي المواد ثنائي فيما بينهما مباشرة، بل عن عدم تطبيق أحكا
المتعلقة ببراءة االختراع. ومعنى ذلك بأن األطراف المتنازعة لن تكون قد قامت 
بإدراج شرط التحكيم النعقاد اختصاص المنظمة بشأن أية منازعة قد تنشأ بينهما 
مستقباًل، بل إنه عندما ترى أي دولة من الدول األعضاء أن دولة قامت بتطبيق 

ف ألحكام ومفاهيم اتفاقية تريبس، أو لم تقم بمنم الحماية المقررة لبراءة إجراء مخال
اختراع كما ولو كانت حماية لمنتج دوائي، أو لم تقم بتوفير اإلجراءات الالزمة 
لهذه الحماية، فإنها قد تقوم مباشرة بالمبادرة باللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات 

 .)52(كيم للفصل فيهامن خالل وسائله وصواًل إلى فرق التح
ن كان هنالك عقد ثنائي وهذا   –العقد المبرم بشأن نقل تكنولوجياوبفرض وا 

 اتفاقيةوالمتمثل بعقد ترخيص استغالل براءة االختراع المحمية بموجب أحكام 
ما بين أشخاص  -(TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

ن أحد األطراف في العقد دولة عضًوا هي المرخص القانون الخاص أو فيما لو كا
لها والمتلقية للتكنولوجيا، إال أنه وبالنظر لالختصاص الشخصي لنظام تسوية 
المنازعات التابع للمنظمة، بضرورة أن يكون كال الطرفين من الدول األعضاء، 

 وفي هذا الفرض ال ينعقد االختصاص وذلك بالنظر ألطراف العقد.

                                                 

)52) Keith E.Maskus, Beneftung From intellectual property protection, 
development, trade, and the wto, the world bank, washingtio, p.375.  

  .321ع سابق، صأشارت إليه: د. حنان كوثراني، مرج
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نعقد االختصاص عندما تقوم دولة عضو بتبني مطالبة مواطنها إال أنه قد ي
 اتفاقيةمالك البراءة المعتدة عليها في الدولة األخرى من خالل مخالفة أحكام 

( في مواجهة الدولة TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
يعي أو االعتباري األخرى الطرف في العقد أو الدولة التي يتبعها الشخص الطب

الطرف في العقد، هذا ما يجعل توافر االتفاق على اللجوء إلى التحكيم االتفاقي 
مرهون بموافقة الدولتين سواء دولة الشخص الطبيعي أو االعتباري صاحب البراءة 
أو الدولة المتلقية أو الدولة التي يتبعها الشخص الطبيعي أو االعتباري المرخص 

 له بهذه البراءة. 
وحتى في هذا الفرض فإن وجود اتفاق على التحكيم بموجب التحكيم االتفاقي 
داخل المنظمة صعب التحقق. وأيضًا بالنظر لطبيعة موضوع النزاع وهو مخالفة 

الجوانب المتصلة بالتجارة من  اتفاقيةدولة من خالل تشريعاتها الوطنية ألحكام 
لما جاء فيها، مما يجعل من ( وعدم مراعاتها TRIPS)حقوق الملكية الفكرية 

الصعب بمكان الحصول على اتفاق دولتين باللجوء إلى التحكيم االتفاقي أمام 
ن كان ذلك ال يمنع وجوده.   المنظمة بصورة مشارطة أيضًا، وا 

ن كان من الصعب التحقق إل أنه ل يوجد  بالمقابل، فإننا نرى في فرض وا 
للتحكيم االتفاقي بموجب شرط وارد ينعقد االختصاص ما يمنع من حدوثه، كأن 

في عقد نقل التكنولوجيا لهذه البراءة المرخصة مباشرة. بحيث يجعل من انعقاد 
االختصاص لهذه المنظمة وجهاز تسوية المنازعات سندًا ألحكام اتفاق التفاهم، 

 بموجب اتفاق التحكيم الوارد في العقد بصورة شرط تحكيم. 
دولتين عضوين في المنظمة، ولكن أبرم العقد  العقد ابمعنى أن لو كان طرف

بصفتهما من أشخاص القانون الخاص، والشرط التحكيمي الوارد في العقد قد 
يكون في شقين األول يتحدث عن اللجوء إلى التحكيم التجاري المؤسسي أو الحر 

خر لتسوية ما قد ينشأ ما بين كال الطرفين من منازعات بشأن العقد. أما الشق اآل
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لذي نفترضه هو اللجوء إلى التحكيم االتفاقي في إطار المنظمة في حال مخالفة ا
من  (TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  أحكام اتفاقية

 أحد طرفي العقد وعدم توفير اإلجراءات الالزمة من الحماية للبراءة. 
التفاق على اللجوء إلى وفي فرض ال نستبعد حدوثه مستقباًل، من انعقاد ا

تم إبرام اتفاقية ثنائية استثمارية ما بين كال الدولتين  كما لو التحكيم االتفاقي،
األعضاء في المنظمة بشأن تنظيم مسائل الملكية الصناعية بالتحديد وتنظيم 

 برام عقود الستثمارها، ونص فيها في حال مخالفة أحكام اتفاقية اتفاقيةإمسألة 
وعدم توفير  (TRIPS)صلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الجوانب المت

اإلجراءات الالزمة من الحماية للبراءات، بإمكانية اللجوء إلى التحكيم االتفاقي في 
إطار جهاز تسوية المنازعات في المنظمة لتسوية المنازعة. وسواء أكان لجوء 

عتدي عقد أُ طرف في شخص طبيعي أو اعتباري عن طلب  ادولة عضو ناتجً 
على حقه في براءة يملكها، أو حتى بدون توافر أي طلب من أي دولة عضو إال 

منها، بحيث في كال الحالتين تلجأ هذه الدولة مباشرة للتحكيم  ذاتيأنه بمجهود 
 االتفاقي من خالل االتفاق على التحكيم الوارد في االتفاقية الثنائية.

 
 الخاتمة

في حال  ية الصناعية وأهمها براءات اإلختراعحقوق الملكاإلعتداء على إن 
لوطنية المنظمة لهذه الترخيص باستعمالها، من خالل السياسات التشريعية ا

إال  براءات.ب هذه الاصحأقد يهدر حقوق في الدول المتلقية لها، هذا ماالحقوق 
هي ستكون أن منظمة التجارة العالمية ومن خالل ما أوجدته من نظام حماية 

تها بالمرصاد إلزالة المخالفة والضرر الذي لحق أو سيلحق بهذا الحق. وهذا وأجهز 
إلبرام عقود األول لتشجيع مالكي براءات االختراع من تحفيزهم حفز مما كان ال
 استثمارها.
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تحكيمًا بالمعنى الكامل من خالل فرق التحكيم، التحكيم المساعد ال يعتبر 
ية آلية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، تفاقاالاستعارت . فقد المتعارف عليه

ن  .تحت اسم )فريق التحكيم( تهاعليه بعض التعديالت وقدم توأدخل من كان وا 
كون الغاية من هذه الوسيلة هي وذلك تحكيمًا،  األجدر عدم تسمية هذه الوسيلة

مساعدة جهاز تسوية المنازعات للقيام بمسؤولياته ومايصدر عنه هي مجرد تقييم 
ع النزاع وتقرير يرفع له، وليس فيه من اإللزام في شيء كوسيلة تسوية لموضو 

 .قانونية ملزمة
وحيث تتعدد األمور اإلجرائية التي تتخلل عمل فرق التحكيم الناظرة للنزاع 

أهمية خاصة لمشكالت ومصالم الدول النامية، وفًقا التفاقية المرفوع لها،  وهنالك 
االتفاقية توفر  وهذه ،لمنظمة التجارة العالمية التابعة تفاهم تسوية المنازعات

المعاملة التفضيلية للدول النامية من ناحية اإلجراءات التي تتبع في وسائل تسوية 
ال تعتبر ميزة من ذلك الرغم بو ل، إال أنه المنازعات لمراعاة ظروف هذه الدو 

  .تتعادل مع الميزة التي تمت مراعاتها بالنسبة للدول األقل نمًوا 
النزاع، موضوع االختصاصات المعتادة لفريق التحكيم في تكييف وتتمثل 

عداد تقرير عن الموضوع في شكل  وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق، وا 
توصيات أو مقترحات. وتعتبر هذه االختصاصات بمثابة الحد األدنى 

ا من يومً  زيادتها خالل عشرين والتي من الممكنالختصاصات فرق التحكيم، 
تشكيل فريق التحكيم، باختصاصات أخرى إضافية للفريق غير تلك االختصاصات 

 .المعتادة
وفي النطاق العملي، إن غالبية المنازعات المتعلقة ببراءة االختراع يتم حلها 
عن طريق الفصل القضائي، أي هيئة الفصل القضائي )فرق التحكيم(، مروًرا 

يم االتفاقي على مستوى التدابير االنتقامية ومدى باالستئناف واقُتصر دور التحك
 تناسبها مع الضرر الواقع أو حجم المخالفة.



 بالتجارة تسوية منازعات براءات االختراع فى ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة

 جالل محمد القهيوىد. 

 

222 

التي قد نوصي بها بالنظر لماهية عمل فرق التحكيم في  التوصياتومن 
نطاق جهاز تسوية المنازعات، وبعدها عن المبادئ التي يقوم عليها عمل التحكيم 

تسميتها في نطاق اتفاقية تفاهم بشأن القواعد  المتعارف عليها، يجب أن يتم تعديل
واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية 

( من ذات االتفاقية  بشأن التحكيم 52واستبدالها. وضرورة تعديل نص المادة )
 االتفاقي من خالل إضافة أحكام أخرى جديدة توضم ماهيته وآلية عمله.

يتم تقرير تعويض مؤقت أثناء نظر المنازعة التي د ضرورة أن كما وال ب
أمام جهاز تسوية المنازعات، وذلك لتخفيف من حدة اآلثار  ترفعها دولة نامية

، فقد ال السلبية التي قد تلحق الدول النامية عند لجوئها للتحكيم في إطار المنظمة
 .تطول مدة إجراءاتهايتحمل اقتصادها توقف مواردها أثناء نظر المنازعة وقد 

( من اتفاقية التفاهم، 55ومن  الضروري إدخال تعديالت جوهرية على المادة )
على نحو يفوض المنظمة ومن خالل جهاز تسوية المنازعات باتخاذ قرار 
باإلجماع بفرض إجراءات انتقامية جماعية من قبل الدول األعضاء جميعها بحق 

التوصيات الصادرة عن جهاز تسوية أية دولة ترفض اإلنصياع للقرارات و 
أن يوقع العقاب من قبل منظمة التجارة العالمية بالنص المنازعات، أو أن يتم 

 .ذاتها
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