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  المفاوضات ودورها في تسوية منازعات عقود التنمية التكنولوجية

Negotiations and its role in technological development 

contracts Search settlement made 
            Dr. Ghassan Obeid Mamouri(4)غسان عبيد محمد المعموري  .د.م

 الملخص 

تعد عقـود التنميـة التننولوجيـة مـن اهـ  صـور عقـود التجـار  الدوليـة ذلـك ملسـاتتها املباشـر  يف حتقيـ  
الدوك املصدر  التنمية املستدامة لدى الدوك املتلقية هلا اضافة اىل تدف  لرؤوس االمواك كبري  جدا من قبل 

للتننولوجيا اذ تعر  أبما ث املعرفة واخلربات واملهارات الواج  توفرها لصناعة منـت  معـن. ابإلضـافة اىل 
املعلومات الفنية الواج  توفرها إلنشاء الوحدات الصناعية الال مة هل ا االنتـاجث ويـت  احلصـوك عليهـا مـن 

نية وه  افرا  االتفاق بن الطرفن بعقد ينظ  ه   العمليـة خالك عملية نقل التننولوجيا تت  عرب الية قانو 
وينبغ  ان يتضمن ه ا االتفاق وسـيلة تنفـل لألطـرا  تسـوية منا عـات هـ   العقـود وقـد مت مـؤخرا ادراج 
شرط التفاوض بن االطرا  لينون وسيلة لتسوية املنا عات الي تتولد عـن تنفيـ  او تفسـري عقـود التنميـة 

يعر  التفاوض )أبن  عملية دينامينية ابلغة الدقة واحلساسية تت  بن طرفن يتعاو ن  ،ل يالتننولوجية وا
ــــ   ــــاق ، مــــن أجــــل حتقي ــــة أو صــــراع أو تن علــــ  إجيــــاد حلــــوك مرضــــية ملــــا بينهمــــا مــــن مشــــنالت خالفي

 االحتياجات واالهتمامات واملصاح املشرتكة(.
وهــ ا مــا تناولنــا  يف هــ ا البحــ  اذ تناولنــا مفهــو  عقــود التنميــة التننولوجيــة وعالقتهــا ابالســت مار، 
اضافة اىل مفهو  التفاوض بوصـف  اليـة لتسـوية املنا عـات بـن الطـرفن، واحلـاالت الـي تقـود اىل االسـتعانة 

ة مباشـر  بـن االسـت مار وعقـود بوسيلة التفاوض حلس  الن اعات بن الطرفن وقاد  البح  اىل وجود صل
التنمية التننولوجية اذ ان االخري  تساه  بشنل جاد وفعاك يف جناح عمليات االست مار ذلك من خـالك 
االســتعانة ابلوســـائل العلميـــة يف عمليـــة االســـت مار كمـــا ان وجــود شـــرط التفـــاوض يف العقـــود حمـــل البحـــ  
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د  تنفيــ   احــواك جديــد  قــد تــؤثر مبســري  تنفيــ   لنــن يعطــ  مرونــة ودميومــة حليــا  العقــد اذ تطــرا خــالك مــ
اراد  االطرا  تنون حاضر  يف اجياد حلوك من شاما التوصل اىل حلوك مرضية للطرفن جتنـبه  الـدخوك 
يف ن اعات قضائية قد تطوك لسنوات عديد ، اضافة اىل اتـاك مـن العديـد مـن التشـريعات ومنهـا التشـري  

صـة ضـمن تشـري  خـاص يـنظ  عمليـة نقـل التننولوجيـا مـن جهـة واجيـاد وسـائل العراق  اىل اجياد صـيغ خا
بديلة لتسوية منا عاهتا من جهة اخرى ذلك،الن التشري  خيل  حالة من االطمئنان لدى الطـر  االجنـيب 
او املصدر للتننلوجيا يف حالة ابرا  ه ا النوع من العقود، وتوصلنا من خالك البح  اىل مجلة من النتائ  

 .لتوصياتوا
Abstract 
The technological development contracts of the most important images 

of international trade contracts so direct contribution to the achievement of 

sustainable development in the recipient countries as well as the flow of 

capital is very large by exporting technology countries, as defined as 

"knowledge, experience and skills that should be available for the 

manufacture of a particular product. In addition to technical information that 

must be provided for the establishment of industrial units required for this 

production, "and are obtained through  

The technology transfer process conducted through a legal mechanism 

which is emptying the agreement between the parties to hold regulates this 

process should include this agreement means to ensure that the parties to 

settle disputes these contracts have recently been negotiated clause 

between the parties to the inclusion as a means to settle disputes that 

arise out of the implementation or interpretation of technological 

development contracts, which,He knows negotiate (that precision and 

sensitivity dynamic process between two parties cooperate to find 

satisfactory solutions to two of the controversial or conflict or decreasing 

the problems, in order to achieve the needs and concerns and common 

interests. 

This is what we've had in this research as we dealt with the concept of 

technological development contracts and their relationship with the 

investment, in addition to the concept of negotiating as a mechanism to 

settle disputes between the parties, and situations that lead to the use of 

means of negotiation to resolve disputes between the parties and led us 

search to the existence of a direct link between investment and decades of 

technological development as the last contribute seriously and effectively 

to the success of the investment it processes through the use of scientific 

methods in the investment process and that the presence of the 

negotiation clause in the contracts in question gives flexibility and durability 
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for the life of the contract as occurring during the period of implementation 

of new conditions that may affect the march of its implementation but the 

will of the parties to be present at finding solutions that will reach a 

satisfactory solution for both sides to avoid them getting into legal disputes 

could drag on for many years, in addition to the neglect of the many pieces 

of legislation, including the Iraqi legislation to create special formats in a 

special legislation to regulate the transfer of technology on the one hand 

and to find alternative means a process to settle their disputes on the other 

hand it because the legislation creates a state of reassurance to the 

foreign party or the source of the technology in the case of the conclusion 

of this type of contract, and we came up through the search to a series of 

findings and recommendations. 

 المقدمة

ان مـا هــو مســتقر يف االذهــان ان ايــة منا عــة تتولــد عــن العقــد فــان القضــاء وواليتــ  الــي يتمتــ  هبــا هــو 
يـة امليدان الراسخ للنظر هبا وحسمها بشنل مائ  وابملنا عات كافة بغـض النظـر عـن كومـا جنائيـة او مدن

او جتاريـــة،لنن االخـــري  اي التجاريـــة واملدنيـــة قـــد اخـــ ت اجتاهـــا جديـــدا بـــدأت تتشـــنل مالحمـــ  يف العقـــد 
الســاب  مــن القــرن املاضــ  واســتمرت ابلتطــور اىل يومنــا هــ ا ذلــك علــ  خلفيــة نــ اع يف احــدى الــوالات 

ن اعــ  فقــد امثــر  االمرينيــة اســتمر ملــد  ثــالث ســنوات لنــن مــا ان اتفــ  االطــرا  علــ  جلســة وديــة حلســ 
ذلــك اللقــاء عــن حســ  املســالة ذاهتــا بنصــف ســاعة عنــد ذاك تنبــ  املتعــاملون اىل التفنــري جــدا يف اجيــاد 
وســائل بديلــة وبعيــد  عــن ســوح القضــاء يف اســرع وقــت وأبقــل كلفــة ممننــة، وكمــا هــو معــرو  أن احملــاك  

ين، وبطوك مد  فصـلها ابلـدعاوى اضـافة العادية متتا  مبحدوديتها اجلغرافية اي حمنومة ابالختصاص املنا
إىل كلفتها املرتفعة ل لك فه  ال تتناس  امجاال م  متطلبات التجار  الدولية، وه ا ما جيعل عام العدالة 
يف حب  مستمر عن وسائل بديلة حلل الن اعات، إذ أن املتنا عن يبح ون عن حلوك سريعة لن اعاهت ، ويف 

ءات القضـائية وختفــيض كلفـة التقاضـ  والغــاء تنـاليف االنتقـاك ابلنســبة إىل الواقـ  أن تقلـي  مــد  اإلجـرا
الن اعــات التجاريــة الدوليــة خيفــف مجيعهــا مــن األعبــاء املاليــة امللقــا  علــ  عــات  األطــرا ، لــ ا فــأن احلــل 

 Alternatif Dispute Resolution ينمن ابعتماد وسـائل بديلـة عـن القضـاء تسـم  يف اللغـة االجنلي يـة
(ADR وهـــ  مـــاتؤدي إىل حلـــوك أو نتـــائ  مل تلـــف انـــواع الن اعـــات مبنـــأى عـــن القضـــاء، واللجـــوء إىل ،)

وســائل احلــل هــ   ينــون اختيــارا مبوجــ  بنــد تعاقــدي يتفــ  عليــ  االطــرا  اثنــاء ابــرامه  للعقــد، أو بعــد 
، وينـون احلـل نشوء الن اع ويت  اعماهلا اما بطريقة مباشر  أو غري مباشر  من خالك تـدخل شـ   اثلـ 

النــات  عنهـــا ذا طبيعـــة تعاقديـــة، عليـــ  البــد مـــن أن ينـــون رضـــ  األطـــرا  صــرحيا وخاليـــا مـــن أيـــة عيـــوب 
رضائية ومن بن العقود الدولية الي مينن لألطرا  املتعاقـدين ادراج هـ ا البنـد او اللجـوء اليـ  الحقـا هـ  

 عقود التنمية التننولوجية.
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 أهمية موضوع البحث: -اوال
لتفــاوض بــن االطــرا  مــن الوســائل املفضــلة ألبــرا  العقــود الوطنيــة والدوليــة، ولتســوية املنا عــات يعــد ا

املدنيـــة والتجاريـــة واالســـت مارية وغريهــــا، ذلـــك أن املفاوضـــات وســـيلة وديــــة اتفاقيـــة ومباشـــر  جيلـــس فيهــــا 
هــــ   األطــــرا  ش صــــيا أو بواســــطة مم لــــيه  علــــ  طاولــــة مفاوضــــات ومباح ــــات واحــــد ، وقــــد تفضــــ  

املفاوضـــات اىل حــــل ودي وســــلس وســــري  وعــــادك وحمقــــ  ملصــــلحة الطرفن،ويقــــود ايضــــا اىل سالســــة يف 
استمرار تنفي  العقـد دون توقـف وهـ   هـ  غايـة التعاقـد،وهنا تظهـر اتيـة موضـوع البحـ  يف انـ  يسـاه  

ولوجيـة ذلـك بشنل فعاك يف اعطاء فرصة لألطرا  بت ط  املشنالت الـي تتولـد عـن عقـد التنميـة التنن
ااثر  االقتصادية والقانونية وعالقت  –كلفت  –مدت  –حمل  –خلصوصيت  الشديد  من النواح  كافة )اطراف  

خبطــط التنميــة املســتدامة واالســت مار( لــ لك فــان التفــاوض بــن االطــرا  يف العقــود حمــل الدراســة ميــنحه  
ن اللجـــوء اىل القضـــاء الـــوط، او الوســـائل فرصـــة اجيابيـــة وكافيـــة للبحـــ  والتحـــاور فيمـــا بيـــنه  ويغنـــيه  عـــ

 االخرى.
 مشكلة البحث: -ثانيا

يدور البح  يف العقود الدولية والي تعـد عقـود التنميـة التننولوجيـة احـدى صـورها فهـو ينصـ  علـ  
اك ر املراحل اتية وه  مرحلـة التنفيـ ، فاملشـنلة تنمـن يف عـد  وجـود نصـوص تشـريعية يف العـراق حتنـ  

نـــ اع ابلطـــرق البديلـــة ومنهـــا التفـــاوض كمـــا يف التشـــريعات املقارنـــة ومنهـــا املصـــري واالردين، إذ آليـــة حـــل ال
يفرتض وجـود نصـوص قانونيـة تـنظ  وتعـاج مسـألة وضـ  آليـات بديلـة عـن القضـاء يف حـل الن اعـات ألـي 

(لســنة 2) تنشــأ يف مرحلــة الحقــة ألبــرا  العقــد ذلــك ان ماجــاء يف تعليمــات تنفيــ  العقــود احلنوميــة رقــ 
يف ن  املاد  ال امنة اوال والي نصت عل  )يت  تسوية املنا عات ودا وينون من خـالك تشـنيل  1126

جلنـة مشــرتكة بـن طــريف الن اع.....اخل(هــو غـري كــا  لرســ  مالمـح الوســائل البديلــة لتسـوية املنا عــات بــن 
ري كــا  لينــون التفــاوض منتمــل االطــرا  املتعاقــد  وهــو وان كــان خطــو  متقدمــة هبــ ا االجتــا  لننــ  غــ

االركان والشروط ليتنفل حبل الن اع، ه ا اضافة إىل قلة املصادر ألي تناولت التفاوض بنون  وسيلة بديلة 
حلل الن اعات ألي تنشأ يف مرحلة الحقة ألبرا  العقد وانعدا  القرارات القضائية واالداريـة يف هـ ا الشـأن، 

عراقيـــة وشـــركات الـــنفط العاملـــة ضـــمن جـــوالت الرتاخـــي  النفطيـــة والـــي ســـوى مـــا دار بـــن و ار  الـــنفط ال
سنشــري اليهــا مــن خــالك البحــ ، عليــ  فمــن خـــالك هــ ا البحــ  ســنحاوك القــاء الضــوء علــ  التفـــاوض 
ـــوا ن اليهـــا كلمـــا اســـتدعت  لينـــون وســـيلة بديلـــة حلـــل الن اعـــات يف عقـــود التنميـــة التننولوجيـــة واعـــاد  الت

 ما سنرى. الضرور  ل لك وعل  وف 
 سبب اختيار املوضوع: -ثالثا

تتم ــل اســباب اختيــار البحــ  ابحلاجــة الفعليــة للعــراق ابســتقدا  الشــركات األجنبيــة مــن اجــل جــ ب 
االست مارات الال مة لتنمية وتطوير البى التحتية واخلدمات والسل  والبضائ  وتوظيف التننولوجيا املتطور  

ركات ومـا يتوقـ  مـن خـالك ذلـك مـن ن اعـات قـد حتـدث نتيجـة ب لك وه ا يتطل  تيسري عمل ه   الش
ألخالك احد األطرا  ابلت امات  العقدية، وانطالقـا مـن الواقـ  الـ ي نعيشـ ، واستشـعاراً أبتيـة دور وسـيلة 
التفــاوض يف حــل منا عــات عقــود التنميــة التننولوجيــة وحتقيــ  التعــاون فيمــا بــن الطــرفن ومنــ  اخلصــومة،  
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ح السؤاك التا  مـاه  االليـة الـي تتماشـ  وتناسـ  العقـود الدوليـة بعامـة وعقـود التنميـة كان البد من طر 
 التننولوجية خباصة والي متنن االطرا  من تاليف الدخوك اىل املعرتك القضائ  كما يسمي  بعض الفق ؟

إن  اختيــار  هلــ ا العنــوان م ينــن مــن حمــض الصــدفة بــل مــا ملســنا  مــن اتيــة عمليــة وواقعيــة مــن جهــة 
االحصائيات الي تصدر عن السلطة القضـائية اخلاصـة بعـدد الـدعاوى الـي ينظرهـا سـنوا والـي تـؤدي اىل 

جنليـ ي، بـل ألنـ  الطريـ  بطء شديد يف حس  الدعاوى اذ ان العدالة البطيئة من الظل  كما يقوك امل ـل اال
 العمل  واألم ل يف احلفا  عل  العالقات التعاقدية قائمة مستقبال م  بقاء الود واالتصاك بن اطرافها. 

 منهجية البحث: -رابعا
اعتمــد  يف البحــ  علــ  حتليــل مفــردات عقــود التنميــة التننولوجيــة مفهومــا واطرافــا وخصائصــا اضــافة 

منهــا والتشــريعات املقارنــة ومــن   حتليــل مفــرد  التفــاوض بوصــفها االليــة الــي اىل موقــف التشــري  العراقــ  
اختارها االطرا  لتسوية منا عات العقد اضـافة اىل عـرض وحتليـل دور هـ   االليـة يف حتقيـ  الغـرض منهـا 

صــة يف عقــود التجــار  الدوليــة، اضــافة اىل االشــار  اىل التطبيقــات العمليــة هلــ   الوســيلة كلمــا ســنحت الفر 
 ل لك.

 خطة البحث:  -خامسا
لقــد تناولنــا عنــوان البحــ  علــ  مبح ــن االوك منهمــا ملاهيــة عقــود التنميــة التننولوجيــة ذلــك مبطلبــن 
االوك منهمــا ملفهومهــا وال ــاين لعالقتهــا ابالســت مار،اما املبحــ  ال ــاين فقــد خصصــنا  للتفــاوض يف عقــود 

ل اطرافهــا ذلــك ب الثــة مطالــ  االوك منهــا ملفهــو  التفــاوض التنميــة التننولوجيــة بوصــف  اليــة خمتــار  مــن قبــ
وال اين لضرور  واتية املفاوضات يف عقود التنمية التننولوجيـة وال الـ  ملـربرات اللجـوء للتفـاوض ودور  يف 
اعاد  التوا ن العقدي لعقد التنمية التننولوجية واخريا اخلامتـة والـي حتتـوي علـ  أهـ  النتـائ  املتحصـلة مـن 

 بح ، وأه  املقرتحات الي مينن ان تعاج مشنلت .ال
 ماهية عقود التنمية التكنولوجية :المبحث االول

تعــــد عقــــود التجــــار  الدوليــــة مــــن املرتنــــ ات االساســــية حلركــــة الســــل  واخلــــدمات بــــن الــــدوك املنتجــــة 
واملستهلنة اذ ان االوىل هـ  مصـدر  لـرؤوس االمـواك املاديـة واملعنويـة علـ  حـد سـواء والـي يتم ـل املعنـوي 

انية اي الدوك املستهلنة وه  منها ابنتقاك املعار  العلمية والفنية قصد حتقي  التنمية واالست مار لدى ال 
يف االع  الغال  من الدوك النامية ويستل   ه ا االنتقاك تنظيمـاً قانونيـاً موضـوعياً واجرائياً،لضـمان دميومـة 
واســـتقرار هـــ   العمليـــة الـــي تنطـــوي علـــ  كلـــف اقتصـــادية عاليـــة ومتتـــ ج هبـــا االبعـــاد العلميـــة واالقتصـــادية 

ء،ومن هــ   العقــود هــ  عقــود التنميــة التننولوجيــة وهــ ا مــا ســنحاوك والقانونيــة والسياســية علــ  حــد ســوا
القـاء الضـوء عليـ  يف هـ ا املبحـ  وعلـ  مطلبـن االوك منهمـا بعنـوان التعريـف بعقـود التنميـة التننولوجيــة 

 وعالقتها ابالست مار اما املطل  ال اين فسينون خلصائ  واطرا  ه   العقود وابر  مناذجها. 
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 التعريف بعقود التنمية التكنولوجية وعالقتها باالستثمار :املطلب االول
ملــا يقتضــ  التعريــف ابلشــ ء هــو بيــان هويتــ  ومعرفــة املعــى الــ ي ينطــوي علي ،لــ ا ســنحاوك يف هــ ا 
املطلــ  التعريــف ابلعقــود حمــل البحــ  ذلــك مــن خــالك تعريفــ  مــن جوانــ  ثالثــة وهــ  اجلانــ  اللغــوي 

 .واالقتصادي والقانوين ذلك بفرعن
 تعريف الركنولوجيا  :الفرع اال  

 ا ال : يف اللغة: 
يقــاك يف اللغــة العربيــة يف ابب الفعــل اتقــن اتقــا ً اي ان اتقــان االمــر هــو احنامــ ، ومــن هــ ا املنطلــ  
نؤكد ما ذه  الي  جمم  اللغة العربية عندما تبى كلمة تقنية للتعبري عن كلمة تننولوجيا ابعتبار ان التقنية 

 مشتقة من االتقان وتقو  علي ، واالتقان ايضاً الدقة يف العمل. 
ويعـــ، الفـــن او الصـــناعة،  techneويف الالتينيـــة عرفـــت التننولوجيـــا بنلمـــة مؤلفـــة مـــن مقطعـــن تـــا 

 (1)ويع، الدراسة والعل  فينون معناها عل  الصناعة logosو
 اث يا :.املعال ال ا وين:

غري ان بعضها  ابتداًء نقوك ان الن ري من التشريعات الوطنية م تبد  اهتماماً كبرياً ابلتعريف التننولوج 
قــد اختــ  اجتاهــاً يــرتج  فنــر  معينــة لــدى املشــرع عــن التننولوجيــا الــي يضــ  التنظــي  القــانوين لتبادهلــا علــ  
املستوى الدو  ومن ثن مينـن التوصـل اىل العناصـر الـي تسـاعد علـ  التعريـف الـ ي تبنـا  املشـرع اذ جـاء 

( منـ  21تلك التشريعات اذ جـاء نـ  املـاد  )كم اك ل  2937القانون اليوغساليف حين اك والصادر عا  
والــي نصــت علــ  انــ  )يلــ   التســجيل عقــد االســت مار، ان يتضــمن ذلــك االســت مار، ادخــاك طــرق فنيــة 

 .(7)جديد  او تنظيماً حدي ا لإلنتاج(
اما ابلنسبة للتشـري  الفرنسـ  جنـد انـ  مـن اسـب  التشـريعات الـي الحظـت وجـود وضـ  تقنـن يتضـمن 

بصـدد  2944ديسمرب  18يف  44 – 2118صة لتنظي  نقل التننولوجيا فاصدر القانون رق  قواعد خا
كـانون ال ـاين   13يف  43 – 38تنظي  املعامالت املالية م  االجان    احل  ب لك القـانون مرسـوماً رقـ  

تطبيـ  علـ  يعر  في  االست مار يف رأس املاك فانطوى ذلك التنظي  القانوين عل  قواعد خمتلفة لل 2943
 .(6)العقود الي تعتمد عل  التنا ك عن حقوق امللنية الصناعية وتقدمي املساعدات الفنية

مبفهومها املوس  )العل  واملعرفة يف فـن وبعد  اجتاهات اذ يقصد هبا التننولوجيا لقد تعددت تعريفات 
نتاج السل  واخلدمات ويف خل  االنتاج لغرض حتقي  التنمية( وتعر  ابما )جمموع املعار  املستهدفة يف ا

 .(5)سل  جديد (
، او هــ  (4) ال سـيما العلــو  التطبيقيــة والتننلوجيـا اصــطالح يقصــد بــ  الدراسـة الرشــيد  للفنــون الصــناعية

 .(3)القدر  عل  ابتنار وانشاء واست دا  وتنميل واتقان الفنون الصناعية امل تلفة
                                                        

 .1، ص1115الدوك العربية، االردن، عمان،  –دليل عقود نقل الرتاخي ، منشورات مجعية خرباء الرتاخي   -1
 .2981 اجمللة االنتقادية للقانون الدو  اخلاص، -7
ينظر: د. صالح الدين مجاك الدين، عقود نقل التننولوجيا دراسة يف اطار القانون الدو  اخلاص والقـانون التجـاري الـدو ،  -6

 .  43، ص1115دار الفنر اجلامع  
 .42، ص2982د.حسا  عيس ، نقل التننولوجيا دراسة االليات القانونية للتبعية الدولية، دار املستقبل،  -5
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تعريف التننلوجيا نتيجة الختال  ال اوية الي ينظر منها كل وقد اختلف فقهاء القانون واالقتصاد يف 
 منه :

فمــن نظــر اىل عناصــرها املتداولــة مــن معلومــات وخمرتعــات وبــراءات اخــرتاع وعالقــات جتاريــة وحقــوق 
ملنية صناعية ومعرفة فنية قد عرفها أبما ث جمموعة املعار  واملهارات والتجهي ات الي تتعل  بعملية بناء 

صناعية حتتاج اىل احلصوك عل  اآلالت واملعدات الصناعية وتعل  طرق اسـت دامها وتـوفري العمالـة منشأ  
 .(8)املدربة ذات اخلرب  التقنية 

او أبمـــا ث املعرفـــة واخلـــربات واملهـــارات الواجـــ  توفرهـــا لصـــناعة منـــت  معـــن. ابإلضـــافة اىل املعلومـــات 
 الصناعية الال مة هل ا االنتاجث.الفنية الواج  توفرها إلنشاء الوحدات 

اما من نظر اليها من  اوية اثرها عل  االنتاج فقد نظر اليها عل  اما التطبي  العمل  لألحباث العلمية 
ومـــن   عـــر  التننلوجيـــا أبمـــاث جممـــوع املعـــار  والطـــرق العلميـــة  (9)ووســـيلة الوصـــوك ألفضـــل تطبيـــ  هلـــا
  (21)تجاتث. الال مة لتحويل عناصر االنتاج اىل من

او هــ  ث جمموعــة املعــار  واملهــارات الــي متنــن اجملتمــ  مــن انتــاج الســل  واخلــدماتث او هــ  ث معرفــة  
 ه  املعار  الفنية الي تنمل بنجاح وسائل لإلنتاج الصناع .(22)كيفية او عل  اصوك الصناعةث

صـت املـاد  الرابعـة مـن مشـروع وقد اثر االجتا  األخري يف التشريعات الوطنية واالتفاقات الدوليـة فقـد ن
القــانون املصــري لتنظــي  نقــل التننلوجيــا علــ  أنــ  ث يقصــد بنقــل التننلوجيــا يف مفهــو  هــ ا القــانون نقــل 

وال  ،أو لتطبيــ  وســيلة أو طريقــة او لتقــدمي خدمــة مــا ،املعرفــة املنهجيــة الال مــة إلنتــاج او تطــوير منــت  مــا
اء او استئجار السل .ومن كل ما تقد  من تعـاريف نسـتطي  القـوك يعترب نقاًل للتننولوجيا جمرد بي  أو شر 

ان التننولوجيــا هــ  )اســلوب علمــ  متطــور ومتجــدد يف تنظــي  العمليــات االنتاجيــة لغــرض حتقيــ  التنميــة 
 املستدامة يف مجي  مفاصل احليا  االنسانية(.

ب  بـن التشـريعات العربيـة اذ ولعل من املناسـبة مبنـان ان نشـري اىل ان املشـرع املصـري قـد كـان لـ  السـ
وعدها من االعمـاك التجاريـة  2999لسنة  23نظ  عملية نقل التننولوجيا يف قانون التجار  اجلديد رق  

وم يقــف عنــد هــ ا احلــد بــل قــد اعــد مشــروعا قانونيــا خاصــا لتنظــي  نقــل التننولوجيــا كمــا ذكــر  يف اعــال  
لعراقـ  االجتـا  حنـو تنظـي  نقـل التننولوجيـا بشـنل قـانوين وهو يعـر  نقـل التننولوجيا،وومـل مـن املشـرع ا

                                                                                                                                            
6- See The new encyclopedia, Vol.18.15th ed. 1978. P.20 R.F. Bizec:" Les transferts de 

Technologie", Paris, P.U.F. 1981, P.8. 
7- Jan Claud Blaciano: Transfert de Technologie. نقل التننلوجيا: حب  مقد  اىل ندو  جماالت التعاون بن فرنسا

، 2935نـوفمرب  5-6 –فرسـاي  –االقطار العربية املصدر  للبرتوك ابلتعـاون مـ  املعهـد الفرنسـ  للبـرتوك  والعام العري يف اطار منظمة
.212ص   

اكادمييــة البحــ  العلمــ ،  –انظــر: الــدكتور  مسيحــة القليــوي: حماضــر  يف عقــود نقــل التننلوجيــا، منشــور يف نقــل التننلوجيــا  -8
 .115، ص2983، منشورات اكادميية البح  العلم ، ط2987
نظـــــر: رســـــالة نصـــــري  بـــــو مجعـــــة: عقـــــود نقـــــل التننلوجيـــــا يف جمـــــاك التبـــــادك الـــــدو ، كليـــــة احلقـــــوق، جامعـــــة االســـــنندرية، ي -9

 .  11-12،ص2983ط
ـــة البحـــ  العلمـــ ، ين -21 ـــي  واختبـــار مصـــدر التننلوجيـــا يف ضـــوء املعلومـــات، نقـــل التننلوجيـــا، اكادميي ظـــر: حممـــود امـــن: تقي
 .225،ص2983

11- J,Jehll: "La Notion d` Investissement" Technologies a travers Ies contrast, dans " transfer de 
technologie et development. L.T Paris,1977,P.406.  
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نظــــرا ألتيتــــ  الســــيما واننــــا نعــــيش فجــــو  تننولوجيــــة كبــــري  وال يفوتنــــا ان نــــ كر ان مشــــروع قــــانون نقــــل 
التننولوجيـــــا املصــــــري قـــــد عــــــر  التننولوجيـــــا ابمــــــا )التطبيــــــ  العملـــــ  علــــــ  نطـــــاق جتــــــاري او انتــــــاج  

تلفــة الــي يــتم ض عنهــا البحــ  العلمــ  واخلــرب  للمســاعد  يف التوســ  لالستنشــافات واالخرتاعــات امل 
السري  يف االنتاج وحتسن ميتوا  وخفض تناليفـ  وااتحـة جمموعـات مت ايـد  مـن السـل  علـ  نطـاق واسـ  

 (.(21)وابسعار معقولة
ـــا ان اشـــار  املشـــرع العراقـــ  يف نـــ  قـــانون االســـت مار يف املـــاد  ال انيـــة منـــ  هـــ  غـــري كافيـــة   ويبـــدو لن

للحصــوك علـــ  التننولوجيــا املتطـــور  مــن خـــالك رخــ  االســـت مار.والي نصــت علـــ  مايل :يهــد  هـــ ا 
 القانون اىل ما ايت:

تشــجي  االســت مارات ونقــل التقنيــات احلدي ــة لالســها  يف عمليــة تنميــة العــراق وتطــوير  وتوســي  . اوال
 قاعدت  االنتاجية واخلدمية وتنويعها.

ع اخلـــاص العراقـــ  واألجنـــيب لالســـت مار يف العـــراق مـــن خـــالك تـــوفري التســـهيالت . تشـــجي  القطـــا اثنيـــا
الال مـة أتســيس املشـاري  االســت مارية وتع يـ  القــدر  التنافســية للمشـاري  املشــمولة أبحنـا  هــ ا القــانون يف 

اتيـة  ،ويضح لنا من الـن  املتقـد  انـ  غـري كـا  السـتيعاب مـا تنطـوي عليـ (27)االسواق احمللية واالجنبية
اذ اما من االتية مبنان ما يستل   تشري  خاص هبا ذلك النطوائها علـ  عمليـات  –التنمية التننولوجية 

فنيــة واقتصــادية وقانونيـــة معقــد  واحلاجـــة اليهــا مســـتمر  ومتجــدد  علـــ  مجيــ  االصـــعد  الفنيــة والصـــناعية 
البيئية الي تسبب  الصناعة والتغري املناخ  واالنسانية ذلك ملا يشهد  العام من منو سناين من جهة واالاثر 

ثريات املناخيـة علـ  أمن جهة اخرى وه ا ما يستل   متاش  للعلو  التننولوجية خبطو  موا يـة او سـابقة للتـ
صــحة ســنان االرض مــن جهــة وحــاجته  للتنميــة املســتدامة مــن جهــة اخــرى وال تلــىب هــ   احلاجــات اال 

 ابلعل  واملعرفة التننولوجية.
 لثا : املفبوم االقرصادي لع ود الرنمية الركنولوجية:اث

لعلنــا ال نضــيف شــيئاً جديــداً اذا قلنــا ان اي عقــد مــن العقــود جيــ  ان ينــون مبقابــل او ببــدك معــن 
مبعى ان ه   العقود ال تت  اال بدف  مثن لقيمة املنفعة الي تتأت  منها وعند القاء الضوء عل  حتليل عقود 

، ومـؤدى هـ ا النـال  امـا سـلعة  (26)التننولوجية فه  دون ادىن شك توصـف ابمـا مـاك اقتصـاديالتنمية 
كباق  السل  االخرى ولنن التساؤك ال ي ي ار هل هـ  سـلعة متتـا  خبصـائ  معينـة؟ االجابـة ابإلجيـاب 

صــائ  يتميــ  هبينــل وخ اً خاصــ اً اذا امــا ســلعة هلــا خصوصــية اتمــة عــن ايــة ســلعة اخــرى، اذ ان هلــا ســوق
خمتلفة سنبينها فيما بعد،وان من ينظر اىل ه   السوق جيد ان مصدر انتاجها وعرضها ه  الـدوك الغربيـة 
املتقدمة اقتصادا وعلمياً كالوالات املتحد  االمرينية وبريطانيا وفرنسا واملانيـا وكـ لك روسـيا ومـن الـدوك 

دوك العام يف انتاج وتسوي  التننولوجيا أبمناطها  الشرقية كالياابن وكورا واهلند وتعد الدوك اعال  من ابر 
 ومناذجها املتعدد  واملتنوعة والي سنشري اليها يف املطل  ال اين من ه ا املبح .

                                                        
 .55ينظر د. صالح الدين مجاك الدين، املصدر الساب ، ص -21
 وتعديالت . 1114( لعا  27ينظر: ن  قانون االست مار االجنيب يف العراق رق  ) -27

14- Hari Srinvas, technology transfer for sustainable development (www.gdrc.org). 
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 عمقة ع ود الرنمية الركنولوجية ابالسرثمار :الفرع الثاين
، إال أن (25)واك ســـاد لفـــرت  طويلـــة املفهـــو  التقليـــدي الـــ ي يرجـــ  نقـــ  التنميـــة اىل نـــدر  رؤوس األمـــ

التطورات املتالحقة يف سياسات التنمية خالك األعوا  األخري  قد برهنت عل  أن األولوية املعطا  لعنصـر 
إذ م يعد النمو والتنمية االقتصادية أمـراً (24)رأس املاك م تعد ذات جدوى لتحقي  االست مار املرغوب في  

ــــة العقليــــة يضــــمن  االســــت مار يف رأس املــــاك فحســــ ، حيــــ  صــــار  ــــاك نظــــا  معقــــد للتحــــوك يف البني هن
 واالجتماعية والتنظيمية والتقنية أدى اىل تعقيد أسالي  وآاثر االست مار.

فقد صارت التننلوجيا من اه  العناصر الي حتدد جناح او فشل خطط التنمية، بعد ان عدت الركيـ   
حبيـ  .(23)جتمـاع  واالقتصـادي للـدوك الناميـةال ال ة، بعد التجـار  والتمويـل، الـي يسـتند اليهـا التطـور اال

 أصبحت مقاساً ملعدك النمو يف الدوك.
ليس هـ ا فحسـ  بـل ان التننلوجيـا، السـيما يف جمـاك الصـناعات احلربيـة والـدواء والصـناعة النفطيـة، 

 ، تعــد عمليــة نقــل التننولوجيــا والعقــود(28)مطلــ  هــا  للحفــا  علــ  الســياد  الوطنيــة يف الــدوك الناميــة 
اخلاصة هبا ظاهر  حدي ة ومعقد . وحداثتها ترجـ  اىل مالحظـة الـدوك املتقدمـة هلـا منـ  وقـت قريـ  علـ  

 اما وسيلة تنمية م ل غريها من الوسائل.
امــا تعقيــدها فهــو راجــ  لنومــا ال تشــمل فقــط حقــوق بــراءات االخــرتاع او احلصــوك علــ  معلومــات 

ترتاوح ما بن النقل وح  است مار  (29)بتنفي  خدمات عديد   تقنية معينة، بل ان  يتطل  لتحقيقها القيا 
بـراء  االخــرتاع، اىل أتســيس وانشــاء وحــد  صــناعية انتاجيــة مــ  مــا يعنيــ  ذلــك مــن ضــرور  نقــل مئــات مــن 

ويف بعـــض االحيــان ينـــون مـــانح التننلوجيـــا كفـــياًل مبتابعـــة ســـري (11)الفنيــن للقيـــا  هبـــ   العمليـــة االنتاجيـــة
معينة بعد امتا  النقل وذلك لضمان التحق  من احلصوك عل  نتائ  اقتصادية مرضية، وهـ ا العملية لفرت  

 االمر يقود  إىل مالحظة التطبي  الفعل  لنظا  اقتصادي عامل  جديد. 
ويف الواق  مينن ان تت  عملية نقل التننولوجيا من خالك ظاهرتن: االوىل وه  ظاهر  قانونية وال انية 
ه  ظاهر  اقتصادية ظهرت بعد الظاهر  القانونية، وه  تفرض نفسها اليو  كعامل فاعل مـن اجـل وضـ  

 إطار تنظيم  للتبادك التننولوج  الدو . 
ادي العامل  يرج  اليـو  وبصـفة مباشـر  إىل عـد  مواءمـة االسـت مارات ان فقدان التوا ن التق، واالقتص

االجنبيـــــة لالحتياجـــــات احملليـــــة يف الـــــدوك الناميـــــة، ممـــــا يـــــؤدي إىل حالـــــة الركـــــود يف االنشـــــطة االقتصـــــادية 
والوظـائف علــ  املســتوى احمللـ  وابلتــا  املســتوى املعيشــ ، وكـ لك نقــ  يف املــوارد املاليـة هلــ   الــدوك ممــا 

                                                        
15- see A.A.Fotouros:" Government gurantees to Foreign Investors ", New York, Colombia 

University Press, New York, 1962,P.12.  
16- J,Jehll: "La Notion d` Investissement" Technologies a travers Ies contrast, dans " transfer de 

technologie et development. L.T Paris,1977,P.40.  
 .243،ص2987سياسة تننلوجية، اكادميية البح  العلم ،مشروع حنو  –نظر تقرير جمموعة العمل ال ال ة ي -23

18- Geoffery Aronson: " Quand Le Tires-Monde Devient Partie Prenante dans la Fabrication et le 
Commeree des armaments ". Le Monde Diplomatique, Mars,1985,P.10. Gerard Soulier & Al, dans 
"Actualite de la Question Nationale", P.U.F.Paris, 1980. 

19- www.ntc.edu\productsguide 
ضــمان االســت مارات االجنبيــة ضــد امل ــاطر غــري التجاريــة، ورقــة عمــل مقدمــة ضــمن  د.صــالح الــدين مجــاك الــدين: ينظــر -11

 . 1114اعماك املؤمتر القانوين جلامعة بريوت العربية، منشورات احلليب احلقوقية، ابريل 
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طرها إىل االســتدانة مــن اخلــارج. ومــن اســت ناء الــدوك املنتجــة للــنفط، فــان هــ   البلــدان الناميــة تنــون يضــ
 دائماً م قلة ابلديون. 

ومـــن اجـــل اخلـــروج مـــن هـــ ا الوضـــ  اجملحـــف، ينـــون مـــن املناســـ  هلـــ   الـــدوك ان تعقـــد اتفاقيـــات 
عقـد مبــادالت اقتصـادية اك ـر تــوا  ً، مـ  منظمــات التعـاون يف البلـدان الصــناعية، والوصـوك إىل  (12)ثنائيـة

ويصـبح مـن الضــروري ملؤسسـات البلــدان الصـناعية سـواء اكانــت يف هـ   املؤسســات عامـة أو خاصــة، ان 
تعدك من سياستها الراميـة إىل تشـنيل نفـوذ أو سـلطة داخـل الدولـة، وايضـاً حماولـة احلصـوك علـ  كـ  مـن 

ملستفيد  من التقنية التعهد بتقدمي كافة الضما ت االكيد  امل اا يفوق احلدود وينون عل  عات  البلدان ا
 للدف  بصور  قطعية. 

ـــــ  فـــــرض الســـــيطر  والنفـــــوذ  ـــــات الســـــابقة، حتـــــل حمـــــل العالقـــــات املبنيـــــة عل ومبراعـــــا  احلقـــــوق والواجب
 االقتصادي، عالقات جديد  تقو  عل  املصاح واملناف  املتبادلة، وب لك جيـد املصـدر للتننولوجيـا مقـابالً 
عادالً نظري ما يقدم ، وجيد البلد املتلق  للتننولوجيا مصدراً حقيقياً لتقدم  االقتصادي. ان عمليات نقل 
التننولوجيــــا تتطلــــ  بصــــفة اوليــــة تطــــوير االســــالي  والوســــائل املوجــــود  لنــــ  تواكــــ  التطــــور احلــــدي ، 

اهلد  املرجو حتقيق  هو احلصوك  ابإلضافة إىل انشاء املصان  واعاد  أتهيل وتدري  النوادر العاملة، الن
علــ  قــدر  فائقــة للــتحن  والســيطر  علــ  التقنيــة احلدي ــة، أو مبعــى آخــر، الوصــوك إىل قــدر  كاملــة الدار  

. واليفوتنا ان ن كر ان من اسباب اللجـوء اىل عقـود جـوالت الرتاخـي  النفطيـة (11)وحد  صناعية حدي ة
ننولوجيـا جديـد  ومتطـور  يف هـ   الصـناعة وهـ  تننولوجيـا يف العراق هو احلاجة امللحة للحصوك عل  ت

احلفر االفق  واحلفر ال ل ا  ثالث  االبعاد ال ي تستأثر ب  الشركات النفطية الغربيـة كشـركة شـل وشـيفرون 
 واكسون موبيل وغريها.

غـري كـا   وأتيت بعد ذلك النواح  القانونية، ليصبح جمرد اعماك النصوص والقواعد القانونيـة املعروفـة
  ُ ءَ للتطبي  عل  ه   العمليات، ويق  عل  عات  املشرعن ع ء اجياد النصوص والصيغ القانونية الي تتال

م  ه   العمليات والتطور ال ي حييط هبا وايضاً اجياد احللوك القانونية لنل ما يتفـرع عـن هـ   العمليـات 
 من مشاكل. 

نولوجيا مب ابـة اتفاقيـات قانونيـة ذات وضـ  خـاص، ختتلـف وبناء علي  مينننا اعتبار اتفاقيات نقل التن
عمـــا عـــداها مـــن اتفاقيـــات أخـــرى وذلـــك نظـــراً لتعقـــدها النبـــري النـــات  عـــن تفـــرع عناصـــرها. وداخـــل هـــ ا 
الرتكيـــ  القـــانوين جنـــد العديـــد مـــن العمليـــات الـــي تتعلـــ  بـــرباء  االخـــرتاع، نقـــل املعرفـــة، املســـاعد  التقنيـــة 

االداريـة وأتهيـل واعـداد االيـدي العاملـة احملليـة وبيـ  السـل  االنتاجيـة احملليـة واملعـدات الصناعية والتجاريـة و 
 الصناعية. 

                                                        
21- Lec Edwin Knoz: the international transfer of commercial technology: the role of 

multinational corporation, Arnos press, New York 1980 P13.  
: ضـمان االسـت مارات االجنبيــة مقالـة منشــور  ابلعربيـة يف جملـة العلــو  االنسـانية الصــادر  د.صـالح الــدين مجـاك الــدينظـر ين -11

 . 1، امسرتدا ، هولندا، ص1114/ متو  19الكادميية العربية للدراسات، العدد رق  من ا
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وما من احد جيهل اتية التقنية ابلنسبة للتطور والتنمية، ومقدار ما تسه  في  يف التقد  التنموي، وان  
ن شـــاركت النظـــرات االقتصـــادية مـــن اخلطـــأ عـــد  االعـــرتا  هلـــا ابلقـــو  احلامســـة يف موضـــ  التنميـــة، بعـــد ا

 التقليدية اختصاصها ابلتعريف واالحتنار واالحتادات التجارية والسياسية واملالية بصفة عامة. 
م تنــن عالقـــة االســـت مار ابلتجــار  ذات اتيـــة ملحوظـــة  2968فعنــدما وضـــعت اتفاقيــة الغـــات عـــا  

ـــــك االتفا ـــــ لك م تتطـــــرق تل ـــــة، ل ـــــ  ذات الصـــــلة مـــــؤثر  يف جمـــــرى التجـــــار  الدولي ـــــر اجلوان ـــــات إىل حتري قي
ابالست مار، غري ان التطور اهلائل يف االسواق العاملية من  بداية ال مانينات يف القرن املاض  وتسـارع وتـري  
التقـد  التقـ، يف جمـاالت االتصـاالت واملعلومـات، ادى إىل تســهيل انتقـاك مواقـ  االنتـاج فضـاًل عـن ت ايــد 

لدوك، حب اً عن االستفاد  من مي   كـل بلـد مبـا خيتـ ن مـن ال ـروات طبيعيـة كانـت انتقاك االست مارات بن ا
 أو بشرية، مما ادى لتدف  االست مارات االجنبية. 

. فقد ادركـت (17)كل ذلك اظهر اهتماماً خاصاً بتنظي  العالقات التجارية الدولية يف جماك االست مار
ـــدوك الصـــناعي ـــدوك االعضـــاء يف املنظمـــة وخاصـــة ال ـــة اآلاثر املقيـــد  ال ة أتيـــة حتريـــر قطـــاع االســـت مار وا ال
 للتجار  وبر ت م  ذلك اتية عقود نقل التننولوجيا.

وعلــ  الــرغ  مــن أتيــة الــدور الــ ي تلعبــ  عقــود نقــل التننولوجيــا يف التنميــة الصــناعية، اال ان الــدوك 
النامية م توج  اهتماماً كافياً لتنظي  ه   العقود، فظلت داخلة يف عداد العقود غري املسما  الي ال حتظ  

 بتنظي  تشريع  خاص يف ك ري من الدوك النامية. 
تننولوجياث هو تلك العملية الفنرية الي تقـو  مـا بـن مـورد التننولوجيـا ومسـتوردها واملقصود ثبنقل ال

أو متلقيها، إذ علـ  املـورد ان يتـيح فرصـة للمسـتورد للوصـوك إىل معلوماتـ  وخرباتـ  كمـا ان عليـ  ان يقرهبـا 
ا النقــل، ولــ لك تعــد ويوفرهــا للمســتورد، وهــ ا يقتضــ  قيــا  تعــاو ً وتبــاداًل فيمــا بينهمــا متهيــداً المتــا  هــ 

املفاوضـــات الســـابقة هلـــ ا النقـــل مـــن اصـــع  املهـــا  وتقتضـــ  خـــرب  خاصـــة. ونقـــل التننولوجيـــا ال يقتصـــر  
كــ لك حـــى اضــح  هـــ ا النقــل مســـة ابر   مــن مســـات التجــار  اخلارجيـــة يف الســنوات االخـــري  واصـــبحت 

ملاديــة التقليديـة. وهــ ا مـا ي يــد مــن التننولوجيـا ســلعة تبـاع وتشــرتى وقابلــة للتصـدير اســتقالاًل عـن الســل  ا
 نظرية التبعية االقتصادية لتلك الدوك املتقدمة. 

ومينن القيا  بنقل التننولوجيا بعد  وسائل، فف  االمنان ان جتري عملية النقل عل  اساس اتفاقات 
اشـــر  مـــن تـــراخي  اســـتغالك بـــراءات أو عالمـــات أو اتفاقيـــات املعرفـــة الفنيـــة، أو نتيجـــة لالستشـــارات املب

جانــ  املــورد يف شــنل مشــروع مشــرتك، كمــا انــ  مينــن ان يــت  نقــل التننولوجيــا علــ  اســاس عقــد انشــاء 
مصــان  كاملــة، وهــو عقــد ينشــأ مبوجــ  مصــن  جديــد ابلتنامــل عــن طريــ  عقــود املســاعد  الفنيــة أو عــن 

 طري  تدري  االش اص واستقدا  اخلرباء. 
، فقد بدأ اعتبارا من اواخر اخلمسينيات ومطل  الستينات من اما عن االهتما  بعقود نقل التننولوجيا

القرن املاض  االهتما  الدو  ابلتنظي  القانوين لنقل التننولوجيا، وتولت هيئات دولية واقليمية مت صصة 
مهمـة التوصـل إىل صــيغ منوذجيـة مقبولـة لعقــود نقـل التننولوجيـا، وســعت بعضـها إىل جتسـري اهلــو  مـا بــن 

نتجــة للتننولوجيــا والــدوك املســتهلنة هلــا، كمــا عملــت بعــض اهليئــات علــ  تــوفري حلــوك قانونيــة الــدوك امل
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ملســائل النــ اع الــي عــاد  مــا تتصــل بنطــاق املعرفــة وقيودهــا وبــدالت التحســن وشــروط  واملســائل القانونيــة 
مللنيــة الفنريــة املتعلقــة ابالختصــاص القضــائ  والقــانون الواجــ  علــ  النــ اع، إضــافة إىل حتديــد عناصــر ا

املتصلة ابلتننولوجيا وحقوق االطرا  عليها، ومن ضمن املسائل الي كانت وال تـ اك حمـل جـدك القواعـد 
وبر ت مؤخرا اتية اختيار األطرا  يف العقود حمل الدراسة طريقة او ،املتعلقة حبماية سرية نقل التننولوجيا

ا  علــ  اسـتمرار ودميومــة هــ   العقـود الــي قــد اسـلوب تســوية املنا عـات بشــنل تفــات  وودي قصـد احلفــ
تستمر ملدد طويلـة نسـبيا ومـن ضـمن مـا انـت  هـ ا احلـراك هـو اختيـار املفاوضـات بعـد ابـرا  العقـد وخـالك 
فرت  التنفي  لتنـون وسـيلة هامـة يف تسـوية املنا عـات الـي تتولـد عـن تنفيـ  او تفسـري هـ   العقـود وهـ ا مـا 

 ه ا البح . سنرا  يف املبح  ال اين من
ـــاك ترابطـــ بـــن عقـــود التنميـــة التننولوجيـــة وعقـــود  اً وتال مـــ اً مـــن كـــل مـــا تقـــد  نصـــل اىل نتيجـــة ان هن

االســـت مارات االجنبيـــة اذ ان االوىل جيـــ  ان تنـــون هـــدفا اساســـيا وحمـــورا يف ال انيـــة ذلـــك لنـــ  تتحقـــ  
واخلـدمات وتـدري  وتطـوير  االهدا  االساسـية مـن عقـود االسـت مار الـي مـن بينهـا احلصـوك علـ  السـل 

 مهارات االيدي العاملة الوطنية.
 اطراف عقود التنمية التكنولوجية وخصائصها وابرز نماذجها: املطلب الثاني

الشك ان اطرا  عقود التنمية التننولوجية تا طرفان او اك ر ومن بينه  طر  وط، قد ينون مم ال 
ال ـاين فهـو قـد ينـون دولـة اجنبيـة يف حالـة وجـود اتفاقيـة  عن الدولة او احدى هيئاهتا اخلاصـة امـا الطـر 

وســنحاوك يف هــ ا املطلــ  ، ثنائيــة وقــد تنــون شــركة او مؤسســة خاصــة معنيــة إبنتــاج وتوريــد التننولوجيــا
القـــاء الضـــوء علـــ  اطـــرا  عقـــود التنميـــة التننولوجيـــة يف فـــرع اوك وابـــر  خصـــائ  هـــ   العقـــود واحـــدث 

 لنحو االيت: مناذجها يف فرع اثين وعل  ا
 ا رال ع ود الرنمية الركنولوجية :الفرع اال  
ــــ التنميــــةينعقــــد عقــــد  ــــا او مســــتوردها ة التننولوجي بــــن طــــرفن الطــــر  االوك هــــو طالــــ  التننولوجي

متلقيها،اما الطر  ال اين فهو مورد التننولوجيا او مالنها االساس  والغال  ان يرب  العقد بن مشروعن 
اعية متلك التقنية وال اين من دولة  مية عل  ان  ليس هناك مامين  من ابرا  عقود نقل احدتا من دولة صن

التننولوجيـــا بـــن مشـــروعن مـــن دولتـــن صـــناعيتن ومـــن ابـــر  صـــور ال انيـــة هـــو التعـــاون العلمـــ  يف جمـــاك 
  املشــرتكة بــن اضــافة اىل مجيــ  املشــارياالتصــاالت والفضــاء بــن الــدوك االوروبيــة وامرينــا واليــاابن وروســيا 

 لنن الواق  الغال  هو الصور  االوىل. الدوك والشركات اخلاصة متعدد  اجلنسيات،
 خصائص ع ود الرنمية الركنولوجية  عناصرها  :الفرع الثاين

متتـــا  عقـــود التنميـــة التننولوجيـــة مبجموعـــة مـــن اخلصـــائ  متي هـــا وتعطـــ  هلـــا خصوصـــية عـــن العقـــود 
اخلصائ  عل  صنفن ه  خصائ  عامة واخـرى خاصـة وعلـ  النحـو االخرى،ومينن لنا تصنيف ه   

 االيت:
 اخلصائ  اخلاصة وه  تتم ل مبجموعة من اخلصائ  ابر ها: :اوالً 

مدى تدخل الدوك ان اه  ما ميي  عقود نقل التننلوجيا كعقود دولة هو ذلك التدخل من الدوك أو  .2
ة تعاقدية تشب  ما مينن ان يربم  اش اص القانون فروعها أو احد املشاري  العامة التابعة هلا يف عالق
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اخلاص بعقود مدنية وختض  للقانون اخلاص، ومن الواضح ان الرابطة العقدية بن االطرا  تنون يف 
العقود االدارية وعقود الدولة اقل منهـا يف غريهـا مـن العقـود ذلـك ان الدولـة غالبـاً مـا حتـتفظ لنفسـها 

 تنظيمية يف العقد.بسلطات التعديل يف الشروط ال
الشروط الي تل   لصحة نشـأ  العقـد ختتلـف القيـود الـوارد  علـ  احلريـة التعاقديـة بشـأن عقـود الدولـة  .1

عنها ابلنسبة للعقود اخلاصة، فمن العقود الي تربمها الدولـة مـا م يـت  دخولـ  حيـ  النفـاذ اال بصـدور 
لسلطة التشريعية والتنفي ية من ذلك م اًل تشري  ب لك أو التصدي  علي  وفقاً الجراءات خاصة من ا

عقود استغالك وتصني  البرتوك وعقود نقل التننلوجيا العسنرية وعقود انشاء حمطات الطاقة النوويـة 
 وغري النووية 

موضوع العقد يتعل  موضوع عقد نقل التننلوجيا ابملصـلحة العامـة أو ابداء مرفـ  عـا  كتعلـ  العقـد  .7
ســــت دا  تننلوجيــــا متطــــور  أو انشــــاء مصــــان  للصــــل  أو تطــــوير انظمــــة ابنشــــاء احــــد املطــــارات اب

 النمبيوتر اخلاصة مبرف  من مراف  الدولة احليوية. 
القانون الواج  التطبي  عل  العالقة من املمنن م اًل تطبي  القانون الدو  العا  أو مبـاد  القـانون  .6

 العامة يف بعض االحيان ابالضافة لقواعد القانون اخلاص 
تطبيـــ  بعـــض املفـــاهي  اخلاصـــة م ـــل مفهـــو  الســـلطة التنظيميـــة للدولـــة واعـــاد  تـــوا ن العقـــد ومراجعـــة  .5

 االسعار. 
 اخلصائ  اخلاصة لعقود نقل التننلوجيا وتتم ل مبجموعة من اخلصائ  ابر ها: :اثنياً 

أو  ضـــمان بعـــض املـــ اا للشـــركة مـــورد  التننلوجيـــا م ـــل مـــنح هـــ   الشـــركة اعفـــاءات وحـــواف  ضـــريبية .2
حقوق وامتيا ات خاصة كما يف حالة عقود تشييد املراف  النربى يف الدولة حي  تعط  ح  ممارسة 

 االستيالء للمصلحة العامة. 
الغاية مـن التعاقـد هتـد  هـ   العقـود إىل اكتسـاب التننلوجيـا بشـنل فعلـ  ونشـرها وحتقيـ  املوائمـة  .1

 متلق  التننولوجيا. واملالئمة بينها وبن االحتياجات احمللية يف البلد 
وثيقــاً بــن  التعــاون بــن االطــرا  تتميــ  هــ   العقــود أيضــا خباصــية هامــة تتم ــل يف امــا تســتل   تعــاو ً  .7

االطرا  وان استمرار العالقة العقدية امر ها  جلمي  اطرا  العقد خاصة يف العقود الي يت  تنفي ها 
 خالك فرت  طويلة كعقود املشاري  االنتاجية املشرتكة. 

احلاجـة إىل سـرعة التنفيـ  هـ   أيضـا ميـ   هامـة حيـ  ان التنميـة يف الـدوك تتطلـ  السـرعة يف تنفيــ   .6
 لوجيا.عقد التنن

املســـاتة يف خطـــط التنميـــة تتميـــ  أيضـــا عقـــود نقـــل التننلوجيـــا يف امـــا تعيـــد ترتيـــ  اولـــوات الدولـــة  .5
 مرتن   عل  هد  اكرب متم ل يف مدى مساتة العقد يف تطوير اقتصاد البلد وتنميت . 

ة فمـن دور السياسة يف توجي  ه   املشاري  لعقود نقل التننولوجيا يف بعض األحيان جوان  سياسي .4
املمنن ان تفسخ الشركة مورد  التننولوجيا عقدها م  الدولة مستورد  التننولوجيا متاشـياً مـ  بعـض 
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السياسـات م ــل عــد  تنفيــ  عقــد بــن شــركة فرنســية وابكســتان يف انشــاء مصــن  لت صــي  اليورانيــو  
 (16)لتدخل عوامل سياسية منعت التنفي .

 لوجية  عناصرهامناذج ع ود الرنمية الركنو : الفرع الثالث
لقد افر  الواق  العلم  جمموعة من النماذج اخلاصة بعقود التنمية التننولوجية والي مينن اعتبارها من 

 اه  النماذج الي ينطب  عليها وصف عقود التنمية التننولوجية ومن ابر ها مايل :
 ا ال:مناذج ع ود الرنمية الركنولوجية:

امللنيـة الصـناعية او عالمـات اخلدمـة او االمسـاء التجاريـة مـام تنـن البي  او الرتخي  جلمي  اشـناك  -أ 
 ج ءاً من صفقات نقل التننولوجيا.

توفري املعرفة العملية واخلربات الفنية وخاصة يف شـنل دراسـات جـدوى وخطـط ورسـو  بيانيـة ومنـاذج  -ب 
 ومواصفات وتعليمات ووصفات تركي  وتصميمات هندسية اساسية وتفصيلية.

 ت صصن يف تقدمي املشور  الفنية واالدارية وتدري  العاملن.خدمات امل -ج 
 اخلدمات اخلاصة بتشغيل وإدار  املؤسسات وبرام  احلاس  اآل . -د 
 تقدمي املساعد  الفنية يف مجي  اجملاالت. -ه 

واذا كــان املشــروع املصــري م يصــدر مشــروع القــانون املشــار اليــ  اال انــ  نظــ  عمليــات نقــل التننلوجيــا 
ابصـدار قـانون التجـار  اجلديـد  2999لسـنة  23لفصل االوك من الباب ال اين من القانون رق  بنصوص ا

وهو وان م ين  عل  التعريف ال ي تضمن  مشروع قانون نقل التننلوجيا  83اىل  31الي تضمن املواد 
علــ  ان ث الــي نصــت  31اال انــ  عــر  نقــل التننلوجيــا ضــمن تعريفــ  لعقــد نقــل التننلوجيــا بــن  املــاد  

عقد نقـل التننلوجيـا اتفـاق يتعهـد مبقتضـا  )مـورد التننلوجيـا( ألسـت دامها يف طريقـة فنيـة خاصـة إلنتـاج 
سلعة معينة او تطويرها او لرتكي  او تشغيل آالت او اجه   او لتقدمي خدمات وال يعترب نقاًل للتننلوجيا 

المات التجارية او االمساء التجارية او الرتخي  جمرد بي  او شراء او أتجري او استئجار السل ، وال بي  الع
وال يشــمل  –ح مــة مــا ك  ابســتعماهلا اال اذا ورد ذلــك كجــ ء مــن عقــد نقــل تننلوجيــا او كــان مرتبطــاً بــ ث،

 (15)ذلك الصفقات الي ال تتناوك اال جمرد بي  للبضائ  او أتجري هلا.

نهجيــة الال مــة لإلنتــاج اال انــ  اســتبعد مــن واوضــح ان هــ ا املفهــو  االخــري وان اتســ  ليشــمل املعرفــة امل
نطاق نقل التننولوجيا تلك العقود الي تقتصر علـ  جمـرد شـراء اآلالت ولـو كانـت تلـك األخـري  متضـمنة 

 للتننلوجيا يف انتاجها ه  ذاهتا.
 اث يا: عناصر ع ود الرنمية الركنولوجية  هي اربعة عناصر ابرزها

 عنصر اآلالت واالدوات. -أ 
 ستعماك واالست دا .عنصر اال -ب 

                                                        
 .48، ص1115نظر د. صالح الدين مجاك الدين، عقود الدولة لنقل التننولوجيا، دار النهضة العربية القاهر  ي -16

25- J,Jehll: "La Notion d` Investissement" Technologies a travers Ies contrast, dans " transfer de 
technologie et development. L.T Paris,1977,P.40.  
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 (14)عنصر العل  ذلك ان العل  اساس املعرفة والتننولوجيا ه  تطبي  للمعرفة. -ج 
 (13)عنصر املهار  واالبتنار. -د 

يتضــح لنــا ممــا تقــد  ان لعقــود التنميــة التننولوجيــة مجلــة مــن النمــاذج وهــ   النمــاذج والعناصــر متطــور  
ومتجـــدد  بشـــنل ســـري  ويتماشـــ  مـــ  حركـــة التطـــور العلمـــ  الـــي اساســـها البحـــ  العلمـــ  الـــ ي ينبغـــ  

اضافة اىل االطار عنوية االلتفات الي  وبشنل خاص السيما يف البلدان النامية وهتيئة املستل مات املادية وامل
 لغرض تقلي  الفجو  التننولوجية بن الدوك املتطور  والدوك النامية.التشريع  املالئ  ل  

 التفاوض في عقود التنمية التكنولوجية :المبحث الثاني

يف عام تت ايد في  تطلعات الشعوب للتنمية الصناعية واالقتصـادية يت ايـد الطلـ  علـ  التننلوجيـا الـي 
صارت تنقل مـن اقلـي  اىل اخـر مبوجـ  عقـود تربمهـا الشـركات العامـة واخلاصـة بـل واحلنومـات يف الـدوك 
الناميـة مـ  شـركات وحنومــات يف الـدوك الصـناعية النــربى واذ ان مـن مسـات هــ   العقـود اسـتغراقها  منــا 

  املهـارات الفنيـة فـال طويال نسبيا نظرا لتعقد وتعدد مراحل تنفي  املشروعات وتدري  االيدي العاملة عل
تنتمل العقود واحلاك هن ا اال اذ اشتملت عل  ما عل  ما يواج  ب  املتعاقدون ما قـد يطـرأ اثنـاء التنفيـ  
من مشنالت ليمنحه  فرصة االستمرار يف تنفي  الربام  املتف  عليها للتنمية التننلوجية، لـ ا فمـ  تطـور 

املعتاد ان تبدأ تسوية الن اعات ابملفاوضات الي قد تؤدي  عالقات التعاون الصناع  والتننلوج  صار من
، (18)اىل اعاد  التوا ن للعقد او االستعانة ابخلرباء الفنين قبل اللجوء اىل القضاء الوط، او حماك  التحني 

ل ا سنعرض املوضوع من خالك االجابة عن بعض التسـاؤالت لعـل مـن ابر هـا هـو مـا دور املفاوضـات يف 
 وه ا ما سنجي  عن  يف ه ا املبح . ؟ا عات عقود التنمية التننولوجيةتسوية من

لقــد بــر ت الوســائل الوديــة بشــنل ملحــو  يف اآلونــة االخــري  بتســوية منا عــات عقــود التجــار  الدوليــة 
بعامة وعقود التنمية التننولوجية واالست مار خباصة ملا متتا  ب  من سرعة وقلة ابلنفقات اضافة اىل جان  

رية السيما يف العقود حمل البح  وك لك اعطاء دور اساس  لألطـرا  إبرادهتـ  بتحديـد الوسـيلة الـي الس
يروما مناسبة وودية اذ يرس  االطرا  يف العقود حمل البح  طريقاً وداً لتسوية املنا عات الي تنش  عن 

ل الدراسة تسلت   البح  عن طرق تنفي  او تفسري ه   العقود كما ان الصفة الفنية الي حتملها العقود حم
بعيد  عن سوح القضاء ومن ه   الطرق طريقة التفاوض وسنتناوهلا يف ه ا املبح  ب الثة مطالـ  االوك 

امــا ال الــ  فســينون ، منهــا ملعرفــة مفهــو  هــ   الوســيلة،اما ال ــاين فســينون ملــربرات وحــاالت اللجــوء اليهــا
 د حمل الدراسة. لدور ه   الوسيلة يف اعاد  التوا ن للعقو 

                                                        
لــدكتور علــ  حبــيش: التغيــري التننولــوج  والتنميــة القوميــة، منشــور يف نقــل التننولوجيــا، اكادمييــة البحــ  العلمــ ، نظــر: اي -14
 .744،ص2983
-1، ص2989: تقيي  واختيار التننولوجيا، حماضر  القيت أبكادميية البح  العلم ، مارس،نسنظر: امساعيل حلم  اي -13

7. 
28- cf. ph. Fouchard.ladaptation des contrats ala conjuncture.economique,arabitrage et transfert de 

techniques,rev.arb,1979,p,67-82.  
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 التفاوض: املطلب األول
ال تقتصـــر أتيـــة التفـــاوض يف العقـــود الدوليـــة علـــ  املرحلـــة الســـابقة علـــ  التعاقـــد أو بعـــد إبـــرا  العقـــد 
وك لك يف أثناء تنفي  ، من خالك إعاد  التفاوض، بل فضاًل عن ذلك تلع  دوراً مهماً يف اإلبقاء عل  

، حبي  تنون هناك فرصة هل  لتسوية خالفاهت  ابلطرق الودية (19)العقدالتعامل والتواصل بن أطرا  ه ا 
دون اللجوء إىل القضاء الوط، ألية دولة وال إىل التحني  التجاري الدو ، ومن   ينون هلا أثر اجياي يف 

قات جتن  اإلجراءات الطويلة والتناليف الباهظة الي يتحملوما بسب  ذلك، مما يرتت  علي  عود  العال
التجاريــة واالســت مارية بــن الطــرفن يف العقــد إىل عهــدها األوك وهــ ا مــا نقصــد  مــن خــالك حب نــا هــ ا اي 
معرفــة دور التفــاوض يف تســوية منا عــات عقــود التنميــة التننولوجيــة بعــد البــدء بتنفيــ ها ومعاجلــة املشــاكل 

وض بوصـــف  وســـيلة وديـــة خيتارهـــا الــي تتولـــد عـــن تنفيـــ ها او تفســريها ويقتضـــ  املقـــا  التعـــر  علـــ  التفــا
االطرا  لتسوية منا عاهت  بعيداً عن سوح القضاء، اذ يعر  التفاوض )أبن  عملية دينامينيـة ابلغـة الدقـة 
واحلساسية تت  بن طرفن يتعاو ن عل  إجياد حلوك مرضية ملا بينهما من مشـنالت خالفيـة أو صـراع أو 

  (71)امات واملصاح املشرتكة(.تناق ، من أجل حتقي  االحتياجات واالهتم
وبناًء عل  ما سب  نست ل  مفهوماً عاماً لعملية التفاوض، أبن  نوع من احلوار أو تبادك االقرتاحات 

تفــاق يــؤدي إىل تســوية قضـــية أو اأو التقريــ  بــن رؤى ووجهــات النظــر بــن الفرقـــاء هبــد  التوصــل إىل 
و عمليـة يتفاعـل مـن خالهلــا طرفـان أو أك ـر يــرون أن قضـاا ن اعيـة بـن هــ   اإلطـرا ، فـإذن التفـاوض هــ

هناك مصاح مشرتكة بينه  يتع ر حتقيقها دون االتصاك واحلـوار وتقـارب الـرؤى حـوك موضـوع حمـل النـ اع 
املـرتبط بتلـك املصـاح، إذن يـت  حـل الن ـري مــن اخلالفـات عـرب التفـاوض املباشـر بـن الطـرفن دون احلاجــة 

اثلـ ، كاملفاوضـات. إذ إن املفاوضـات قـد تتع ـر يف مراحـل خمتلفـة، أو أن  لوسيط أو مساعد  من طر 
حد  الن اع ال تسمح بوجود مفاوضات مباشر  ابتـداء بـن األطـرا  يف بعـض األحيـان، األمـر الـ ي حيـت  
االستعانة بوسيط أو طر  اثل  للمساعد  يف دف  عجلة التفاوض إىل األما  و جلسر اهلو  بـن الطـرفن 

ساطة والتوفي ... اخل(، وقد اخ  التفاوض مدى واسعا يف حتديـد مفهومـ  وكـان للفقـ  دور كبـري يف )كالو 
 حتديد ه ا املفهو  كما ان املؤسسات املعرفية ايضا قد تناولت ه ا االمر عل  وف  ما سنرى:

 تعريف املفا ضات
اليـات تسـوية منا عـات مـن  ةلقد اجتهـد الفقـ  ك ـريا يف اعطـاء تعريـف حمـدد للمفاوضـات بوصـفها اليـ

عقود التجار  الدولية بعامة والعقود ذات الصفة الفنية خباصة واخـ  هـ ا التعريـف اجتاهـات متعـدد  اذ ان 
الــبعض منهــا وال  الفقــ  واالخــر تولتــ  املوســوعات الدوليــة ذلــك بســب  الغيــاب التشــريع  للتعريــف وعلــ  

 النحو ال ي سنرا  يف ه ا املطل  
تلعــ  املفاوضــات دوراً وقائيــاً هامــاً يف ابــرا  عقــد ارتضــا  اطرافــ ، وســينف  كــل  ة:االجربالالادات الف بيالال

منه  الت امات  بطريقة سلمية هادئة كما جتنبه  املفاوضات حوك كيفية تسـوية املنا عـات وحسـ  اخلالفـات 

                                                        
الوســائل البديلــة ذات الطــاب  التفاوضــ  لتســوية منا عــات عقــود االســت مار الدولية،اطروحــة دكتورا ،كليــة د. أ اد شــنور،  -19

 .251ص ، 1121اربيل-القانون والسياسة،جامعة صالحالدين
 .41 – 42 ،ص1121، 2عمان،ط–احللوك البديلة للن اعات املدنية،دار وائل للنشر،االردن القاض  بشري الصلييب،  -71
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مـا مغبة الـدخوك يف منا عـات وولـوج سـاحات قضـاء الدولـة او قضـاء التحنـي ، ومـن هنـا نطـرح السـؤاك: 
 املراد ابملفاوضة او املفاوضات؟

اذ ذهـ  الـبعض اىل تعريـف املفاوضـة أبمـا عمليــة تطـرح فيهـا مقرتحـات او مشـروعات صـرحية لغــرض 
ــــدما توجــــد املصــــاح  ــــ  مصــــلحة مشــــرتكة عن ــــ  اســــاس حتقي ــــادك او املقايضــــة او عل التوصــــل التفــــاق ابلتب

 (72) املتعارضة.
االجتماعية ان املفاوضات ه  شنل من اشناك التفاعل حتاوك في  وجاء يف املوسوعة الدولية للعلو  

احلنومات او االفراد او املنظمات ادار  بعض مصاحله  املتصارعة او هو عمليـة صـرحية تتعلـ  مبشـروعات 
  (71)او مقرتحات ومقرتحات مضاد .

وك علــ  حــل وقيــل ان التفــاوض هــو التحــاور واملناقشــة للوصــوك اىل اتفــاق مشــرتك بــن طــرفن للحصــ
متف  علي  للحفا  عل  مصاح االطرا  املتفاوضة وحل ما بينهما من مشاكل او تقري  وجهات نظرها 

 (77)أبسلوب حضاري.
ان املفاوضـــات عمليـــة مواجهـــة او تســـاو  او مناقشـــة غرضـــها الوصـــوك اىل  webstersوجـــاء بقـــاموس 

 (76)اتفاق.
   التحــاور واملناقشــة وتبــادك االفنــار واآلراءويعــر  الــدكتور صــالح الــدين مجــاك الــدين: املفاوضــة هــ

واملســاومة ابلتفاعــل بــن االطــرا  مــن اجــل الوصــوك اىل اتفــاق معــن حــوك املصــلحة او حــل ملشــنلة مــا: 
 اقتصادية، قانونية، جتارية، سياسية...

 من ه ا التعريف يتبن ان هنالك عد  عناصر جي  مراعاهتا للوصوك اىل ما هية وجوهر املفاوضة.
وجــود مشــنلة أو مصــاح متعارضــة بــن طــريف العمليــة التفاوضــية، ويف جمــاك العقــود يتم ــل ذلــك يف  .2

حماولـــة حســـ  مشـــنلة الســـعر او الـــ من، او اعـــاد  التـــوا ن اىل العمليـــة التعاقديـــة عنـــد طـــروء تغـــري يف 
 الظرو  تقل  املوا ين واحلساابت االقتصادية مبرك  احد طريف التفاوض او اي امر اخر..

: واالتصاك بن طريف التفاوض وذلك اباللتقاء الش ص  يف موعد ومنـان interactiviteلتفاعل: ا .1
يتفـ  عليـ  والــدخوك يف حمـاورات ونقاشــات ومسـاومات ش صــية وتبـادك املقرتحــات واالفنـار حــوك 

 املشنلة املطروحة.
لــ ي جيمــ  بــن القصــد اىل الوصــوك اىل اتفــاق او حــل للمســألة املطروحــة وهــ ا بــديه  فالتفــاوض ا .7

اطـــرا  ال هـــد  هلـــ  هـــو عبـــ  واضـــاعة للوقـــت والنفقـــات فـــال خـــال  يف ان وجـــود هـــد  معـــن 
 حيدد  كل طر  هو احلاف  عل  الدخوك يف عملية التفاوض.

وهـ  ليسـت مصـلحة انفراديـة  (75)وعاد  يتم ل ذلك اهلد  يف مصلحة مشرتكة بن طريف التفـاوض.
 الخري اجللوس عل  طاولة املفاوضات.لطر  دون طر ، واال ما ارتض  ه ا ا

                                                        
31- f.ch. ikle: how nations negociate, new-york,London,harber and row publishers,1964,p,3.  
32- international encyclopedia of the social science, new-york, the macmillan company and the 

free press, 1977,p.1107 
، 2997انظر الدكتور حسـن احلسـن: التفـاوض والعالقـات العامـة، بـريوت، املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات والنشـر والتو يـ ،  -77

 وما بعدها. 22ص
 websters new world dictionary, second college edition,193,p. 952راج :  -76
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غــري انــ  اذا كــان للمفاوضــات قصــد او هــد  هــو حتقيــ  املصــلحة املشــرتكة لطرفيهــا اال انــ  ال ينبغــ  
الوصوك الي  أبي مثن. فقد يفشل الطرفان يف الوصوك اىل اتفاق او تسوية املشنلة بينهما فليس بال   ان 

ن اتفاق، فهنالك العديد من الظرو  والعوامل الي تتحن  يف تؤك ماية املفاوضات اىل النجاح وتسفر ع
فنفــاء  املفــاوض  (74)ســري العمليــة التفاوضــية وجتعــل نتائجهــا االجيابيــة او الســلبية احتماليــة اىل حــد بعيــد

وخربتــــ ، والقــــو  االقتصــــادية لنــــل طــــر  وحاجتــــ  اىل الــــدخوك يف هــــ ا النــــوع مــــن التعامــــل او ذاك نــــوع 
بعة يف املفاوضات والتنتيك املست د  لتنفي ها وطبيعة العملية او املشنلة املطروحة علـ  االسرتاتيجية املت

 بساط التفاوض كلها عوامل تؤثر عل  النتيجة النهائية للمفاوضات.
وحنـن ال نتفــ  مـ  الــرأي القائـل أن املفاوضــات ليسـت غــري تبـادك للتنــا الت بـن طرفيهــا ألن مقتضــ  

الوصوك اليها أبي مثـن وهـو أمـر قـد يصـي  أببلـغ الضـرر املتعـاملن يف جمـاك  ذلك ان هنالك نتيجة ينبغ 
التجــار  واملـــاك ألن تلـــك االخــري  تقـــو  علـــ  حســاابت وتوقعـــات وحـــدود ال مينــن النـــ وك عنها،ذلـــك ان 
املفاوضات يف ه ا االطار ه  عبار  عن نقطة ارتنا  ملصلحة الطرفن يف عقود التنمية التننولوجية وه   

صــلحة تتم ــل يف اســتقرار ودميومــة العقــد املــرب  بينهمــا ملــا حيملــ  مــن خصوصــية متأتيــة مــن حملــ  واطرافــ  امل
وطبيعتــ  القانونيــة،وان اللجــوء هلــ   الوســيلة مــربرات افر هتــا طبيعــة املعاملــة يف هــ ا العقــد وهــ ا مــا ســنرا  

ار املتقـد  ابمـا وسـيلة اتفاقيـة مـا تقـد  مينننـا تعريـف املفاوضـات يف االطـ مـن كـل الحقا يف ه ا البحـ .
رضائية بن اطرا  عقود التنمية التننولوجية متننه  من تسوية املنا عات فيما بيـنه  عـن تنفيـ  او تفسـري 
العقد دون اللجوء اىل الوسـائل القضـائية االخـرى وجيمعهـ  يف هـ ا االختيـار مصـلحة مشـرتكة هـ  دميومـة 

 امة وخاصة ب .واستمرار ه ا العقد ملا ل  من خصائ  ع
غري ان  م  تطور وسائل النقل واالتصاالت والدخوك يف الصفقات التجارية النربى اضحت االفنار 
التقليدية للتفـاوض واملسـاومة غـري كافيـة إلمـاء منا عـات تلـك الصـفقات واالسـتجابة حلاجـات ومعطيـات 

ي علـ  جوانـ  كبـري  مــن االنتـاج الصـناع  والتننلـوج  حيـ  ان عقــود ومنا عـات تلـك الصـفقات تنطــو 
امل ــاطر  ويرتتــ  عليهــا يف املعــامالت الدوليــة ذات العنصــر االجنــيب انتقــاك ســل  وخــدمات عــرب احلــدود 
تقــــدر مبليــــارات الــــدوالرات وهــــو مــــا يوجــــ  افســــاح الوقــــت امــــا  اطــــرا  التعامــــل للــــدخوك يف لقــــاءات 

د التوريـــد وكيفيـــة التنفيـــ  وقتـــ  ومناقشـــات من فـــة حـــوك املنا عـــات ومشـــنالت الـــ من او االســـعار ومواعيـــ
ومنانــ  وضــما ت  وجــ اء االخــالك اباللت امــات الــي ستنشــأ فضــاًل عــن مناقشــة االعمــاك التحضــريية م ــل 
الفحوص الفنية ودراسات اجلـدوى االقتصـادية واعـداد خطـط املشـروع وتـوفري وسـائل متويلـ  والتـأمن علـ  

  (73)عناصر .

                                                                                                                                            
35-G.I. Nierenberg: fundamentals of negotiating, new-york, haper and row publishers, 1987,p,29.  
36-b. wilnham: complexity ni negociation. Negociation ni Daniel druchman(ed): negociation 

social- psychological perspectives. Beverly hill sage publications. 1987.p.356. 
37- j. Schmidt: la negacaition du contrat international,rev. droit et pratique du commerce 

international, 1983,p,239.  
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ل سواً وتبادك االفنـار واملناقشـات حـى تـت  املعاملـة املطروحـة وكل ه ا يقتض  جلوس اطرا  التعام
او تفشـل ويــ ه  كـل طــر  اىل حــاك سـبيل ، ومــا تقـد  يظهــر لنــا اتيـة الوقــو  علـ  ماهيــة املفاوضــات 

 .(78)وه  ظاهر  عامة تقابل يف ميدان منا عات العقود والعمل واالدار  وغريها.
للتفــاوض، فقــد عرفــ  أبنــ  )شــرط يدرجــ  األطــرا  يف  ويف اطــار دراســتنا فقــد وضــعت عــد  تعــاريف

العقد ويتفقون في  عل  إعاد  التفاوض فيما بينه  عندما تق  إحداث من طبيعة معينة، حيددها األطرا  
يف العقد، سواء يف نفس الشرط الوارد يف العقد أو يف اتفاق منفصل، وتنون ه   اإلحداث مستقلة عن 

ا  العقد وينون من طبيعتها اإلخالك بتوا ن العقد وإصابة احد املتعاقدين بضـرر إرادهت  وتوقعاهت  عند إبر 
، وعر  أيضاً أبن  )ذلك الشرط ال ي مبقتضا  يلت   األطرا  يف حالة التغري اجلوهري للظرو  (79)فادح(

و الي مت التعاقد عل  اساسها ابلتفاوض مر  اخرى من اجل خل  توا ن تعاقـدي جديـد ومـن   تنييـف أ
، وعر  ايضا أبن  )الت ا  االطرا  إبعاد  التفاوض حوك (61)اقلمة اتفاقه  املبدئ  ال ي رمبا فقد مربراتة(

العقد ملواجهة الظرو  الطارئـ  الـي حـدثت هبـا هبـد  تعـديل االلت امـات التعاقديـة إىل احلـد املعقـوك لرفـ  
عر  أيضاً أبن  )الشرط ال ي يدرجـ  ، وكما (62)الضرر اجلسي  ال ي حتمل  احد الطرفن من جراء ذلك(

الطرفان يف العقد القائ  بينهما ويلت مان مبقتضا  ابلتفاوض اذا ما نشئ بينهما ن اع اثنـاء تنفيـ  هـ ا العقـد 
، وأيضـاً (61)وذلك بغرض التوصل إىل تسوية ودية هلـ ا النـ اع قبـل اللجـوء بشـأن  إىل القضـاء او التحنـي (

الطـــرفن املتعاقـــدين بتعـــديل العقـــد الـــ ي يربطهمـــا اذا حـــدث تغـــري يف  عـــر  أبنـــ  )الشـــرط الـــ ي يتعهـــد
، أو (67)الشـروط االساســية الـي تعهــدا مبوجبهـا وادت إىل تغــري تــوا ن العقـد وحتمــل احـدتا الظلــ  الفــادح(

هو )الشرط ال ي يدرج  الطرفـان يف العقـد ويلت مـان مبوجبـ  ابلتفـاوض لتعـديل احنـا  العقـد اذا مـاطرأت 
 .(66)ري  متوقعة من شأما أن تؤثر يف التوا ن االقتصادي للعقد(ظرو  غ

 ضرورة واهمية املفاوضات يف عقود التنمية التكنولوجية :املطلب الثاني
ان للمفاوضات الالحقة لتوقي  عقود التنمية التننولوجية والي تنت  عن تنفي  او تفسري العقد ضرور   

فــــة لعــــل مــــن ابر هــــا ضــــرورات منطقيــــة وعمليــــة يف عقــــود التنميــــة كبــــري  واتيــــة اســــت نائية مــــن اجلوانــــ  كا
التننولوجية وه ا ما سنوضح  بفرعن االوك منها من الناحية املنطقية امـا ال ـاين فهـو للضـرور  العمليـة يف 

 ه   العقود.

                                                        
 n.schapiro: negotiating for you life, new-york, henry holt and راجـ  عمومـاً يف ظـاهر  املفاوضـات: -78

comp., 1993, p.86ss. 
 .73، ص1113اثر تغري الظرو  يف عقود التجار  الدولية، دار اجلامعة اجلديد ، القاهر ،  ،شريف حممد غنا  د، -79
وســائل -القــانون الواجــ  التطبيــ  عليهــا-عقــود االســت مار يف العالقــات الدوليــة اخلاصــة،ماهيتهاد، بشــار حممــد األســعد،  -61

 .711ص 1114لبنان،-،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت2تسوية منا عاهتا،ط
القـــانون الواجـــ  التطبيـــ (، دار النهضـــة –د، امحـــد عبـــد النـــرمي ســـالمة، قـــانون العقـــد الـــدو  )مفاوضـــات العقـــود الدوليـــة  -62

 .43، ص1111العربية، القاهر ، 
 .725، ص1119د، رج  كرمي عبد الال ، التفاوض عل  العقد، دار النهضة العربية، القاهر ،  -61
ي  مصـطف  عبـد الـرمحن، عقـود التنميـة االقتصـادية يف القـانون الـدو  اخلـاص، منتبـة النصـر، جامعـة القـاهر ، د، عبد احلن -67
 .217، ص2992
 .613، ص1121، دار ال قافة العربية، القاهر ، 2د، مراد حممود املواجد ، املسؤولية املدنية يف عقود نقل التننولوجيا، ط -66
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 مت الناحية املنط ية : الفرع اال  
يدرك ان هنالـك ضـرورات منطقيـة تفـرض الضرورات املنطقية: املتأمل يف فلسفة املفاوضات وحتديدها 

اللجــوء اليهــا. مــن  حيــة التواصــل والتفاعــل االنســاين ومقتضــا  ان االنســان منــ  وجــد ال يســتطي  ان حييــا 
مبفــرد  مننفئــا علــ  نفســ  قــادر علــ  اشــباع حاجاتــ  اليوميــة اكتفــاء مبســاعي  ومــوارد  ال اتيــة، فهــو ال بــد 

ت يوميـة إلشـباع تلـك احلاجـات وهـ ا الـدخوك ال يـت  فجـأ  او داخل م  الغري مـن بـ، جنسـ  يف معـامال
حيدث عرضاً بل هتيئة الطري  الي ، بتبادك النلمات واالحادي  الـي يعـرض هبـا حاجاتـ ، فيلـىب االخـر او 

 يعرض وه ا هو التفاوض يف صورت  االوىل فهو واق  بن الناس شئنا ا  ابينا.
لن اع يف حالة التمهيد إلبرا  اتفاق او صفقة معينة ذلـك إبجـراء ومن  حية اثنية، الوقاية من اسباب ا

املفاوضات ينون االطرا  قد حتصنوا ابلتدابري واالحتياطات الي متن  قيا  اسـباب النـ اع مسـتقباًل حيـ  
يتصورون وينقبون عن النقاط واملسائل الي قد تنون م ار خال  بينه  واذ يطرحوما قبل ان تولد فه  يف 

ق  يقتلون يف املهد دواع  اخلال  او عل  االقـل يعـدون الـدواء ملـا عسـ  ان يطـرأ مـن داء وكمـا يقـوك الوا
البعض حب  ان مفاوضات ما قبل التعاقد تلع  دوراً وقائياً سـواء اسـفرت عـن ابـرا  العقـد او عدمـ  ابرامـ  

وفشـل املفاوضـات بعـد  فاملفاوضات اجليد  تنون خري ضمان لقيا  عقـد ال ت ـور منا عـات بصـدد تنفيـ  
اما الدخوك يف مفاوضات جديد   (65)تبن كل طر  حلقيقة الوض  يق  من ابرا  عقد يفتح ابب الن اع.

وقائ  يسب  دخوك االطـرا  يف منا عـات قضـائية بعد الشروع بتنفي  العقد حمل الدراسة فأما تؤدي دور 
 ينظرها القضاء الوط، او الدو  

 ت العمليةالضر را: الفرع الثاين
 حية اوىل للتفاه  وتقري  وجهات النظر بن اطرا  ال سيما  وتتم ل يف ان املفاوضات ه  ادا  من

يف مفاوضـــــات املعـــــامالت الدوليـــــة مـــــن دوك متباينـــــة يف ثقافتهـــــا االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والفنريـــــة بـــــل 
الن اع وحسـ  اخلالفـات  والسياسية، ومن  حية اثنية لوقو  كل طر  عل  ظرو  وشروط عملية تسوية

ابلصـــلح او بغـــري  ونطـــاق حقوقـــ  والت اماتـــ  قبـــل االرتبـــاط الفعلـــ  بتصـــر  قـــانوين ملـــ   وســـنبح  هـــ   
 الضرورات عل  فقرتن وعل  النحو االيت:

 ا ال: الضر رات االقرصادية:
ــــــوا ن العقــــــدي  ــــــة إلعــــــاد  الت ــــــ كر ان املفاوضــــــات تعــــــد يف جمــــــاك العقــــــود وســــــيلة فعال ومــــــن بينهــــــا ن

contractuelle lequilibre  عند طروء ظرو  غري متوقع  تؤدي اىل اختالك االداءات االقتصـادية ذلـك
ان ال ابت يف الواق  العمل  ان تنفيـ  العقـود ووفـاء كـل طـر  ابلت اماتـ  يسـتغرق وقتـاً كعقـود بنـاء املصـان  

االثنـاء قـد جتـد ظـرو  سياسـية او وانشاء اجلسـور واقامـة املطـارات واعـاد  البنيـة التحتيـة وغريهـا ويف تلـك 
اقتصــادية كاخنفــاض ســعر العملــة او ارتفــاع ابهــض يف اســعار املــواد االوليــة او تعــديالت تشــريعية كصــدور 
قــانون مينــ  االســترياد او التصــدير او خــروج العملــة الصــعبة فإنــ  يصــبح مســتحياًل وجيعــل املــدين يف موقــف 

 هلا او تداوهلا.حرج ويلح  ب  اضرار فادحة ال يستطي  احتما

                                                        
 .61بل التعاقد م كور سلفاً ص: فرت  ما قel: ehwany راج : -65
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وهنا درج التعامل يف جمـاك العقـود الدوليـة ممتـد  االاثر والتنفيـ  اىل تضـمن عقـوده  شـرط املراجعـة او 
 clause de hardship.(64)واملسم  يف الفق  االجنلي ي  clause de dureteالصعوبة او املشقة 

ومقتضــا  التــ ا  االطــرا  إبعــاد   gross indequity clauseاو االمرينــ  شــرط االخــتالك النبــري 
التفــاوض حــوك العقــد ملواجهــة الظــرو  الطارئــة الــي حــدثت هبــد  تعــديل االلت امــات التعاقديــة اىل احلــد 
املعقوك لرف  الضرر اجلسي  ال ي حتملـ  احـد الطـرفن مـن جـراء تلـك الظـرو  وقـد نصـت علـ  التفـاوض 

عـا   unidroitبعقـود التجـار  الدوليـة الـي اقرهـا معهـد  املبـاد  املتعلقـة hardshipيف حالة تغري الظرو  
ان  يف حالة شرط الصعوبة )تغري الظرو ( ينون للطر  4-1فقد جاء يف الفقر  ال ال ة من املاد  2996

املتضــرر طلـــ  اعـــاد  فــتح ابب املفاوضـــات وجيـــ  ان يقـــد  الطلــ  دون أتخـــري وان ينـــون مســـبباً ودون 
ينفـ  ان نقـرر ان املفاوضـات تعتـرب االسـاس واالدا  الفنيـة إلنقـاذ العقـد  الدخوك يف تفاصيل ه ا الشـرط

 (63)وتصوي  مسار  بت فيف الضرر عمن حلق .
ودون الـــدخوك يف تفاصـــيل هـــ ا الشـــرط ينفـــ  ان نقـــرر ان املفاوضـــات تعتـــرب االســـاس واالدا  الفنيـــة 

ة والتعـاون املسـتمر بـن اطرافـ  حلق  حفاظـاً علـ  الصـل اإلنقاذ العقد وتصوي  مسار  بت فيف الضرر عم
والي من غريها سـتتوقف عالقـات الطـرفن ممـا يعمـل علـ  تفـاق  الضـرر ابلنسـبة ألحـد طرفيـ  وقـد ينفسـخ 

 العقد ان وصل االمر اىل حد استحالة تنفي  االلت امات.
ويل الروسـية( ولعل  من املناس  مبنان االشار  اىل ان التفاوض بن و ار  النفط العراقية وشركة )لوك ا

قــد اتــ  بنتــائ  طيبــة مــن خــالك تعــديل مــد  عقــد هــ   الشــركة ضــمن جولــة الرتاخــي  النفطيــة االوىل اذ 
سنة( ومت تعديلها من خالك التفاوض 27متنن الطرفان من تعديل مد  العقد الي جاءت كبند يف العقد )

وهب ا ينون للتفاوض دور واضح  سنة(29اعوا  عل  تنفي  العقد وجعلها )7بن الطرفن بعد مرور مد  )
 املعام يف تاليف الدخوك يف منا عات.

كمــا ان التفــاوض بــن و ار  الــنفط والشــركات االجنبيــة املتعاقــد  ضــمن جــوالت الرتاخــي  النفطيــة ال 
 اك مستمراً حوك مستحقات االخري  املالية، اذ ان نصوص ه   العقود تقض  مبنح الطر  االجنيب مبلغاً 

ن كل برميل نفط يست رج  او يساه  يف است راج  ولنـن اخنفـاض اسـعار الـنفط ادى اىل تـراك  نقداً ع
ملبالغ كبري  هلـ   الشـركات ب مـة احلنومـة العراقيـة ولنـن الـدخوك يف مفاوضـات دوريـة ومسـتمر  سـاعد يف 

دت يف بنود ه   اجياد صيغ مقبولة لدى الطرفن لعملية التسديد دون اللجوء اىل الوسائل االخرى الي ور 
 (68)العقود

                                                        
 b. oppetit: ladaptation des contrats internationaux aux circonstancesراجــ  حــوك هــ ا الشــرط:  -64

economique al clause de hardship; clunet 1974 p,794.  
 :y. derainsراجــ :  كــأثر للمفاوضــات اعمــااًل لشــرط اعــاد  التفــاوض عنــد تغــري الظــرو  حــوك فنــر  ختفيــف الضــرر -63

lobligation de minimizer le dommage dans la jurisprudence arbitrale rev.dr.aff. int. 1987.p.375.  
( عقـود الرتاخـي  النفطيـة FDIللم يد حوك ه   العقـود ينظـر: ابسـ  جاسـ  محـادي احلسـن: االسـت مار االجنـيب املباشـر ) -68

 وما بعدها.  21. ص 1126لبنان،  –نشورات احلليب احلقوقية، بريوت ، م2واثرها يف تنمية االقتصاد، ط
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 اث يا: الضر رات ال ا و ية:
حي  تعترب املفاوضات وسيلة لإلبقاء عل  التعامل والتواصل بن اطرا  املعامالت القانونيـة فاملتأمـل 
يف العديــد مــن العقــود واالتفاقــات يــدرك ان مــن بــن نصوصــها وبنودهــا بنــداً خاصــاً يســم  بنــد او شــرط 

عــات وداً، ومبقتضــ  ذلــك الشــرط يرتضــ  االطــرا  اجللــوس ســواً ألمــاء اخلــال  التفــاوض لتســوية املنا  
بيــنه  بتقــدمي تنــا الت متبادلــة وفــ  مــا تنتهــ  اليــ  املفاوضــات واملشــاورات وقــد أيخــ  االمــر شــنل قضــية 

ويعملـون علـ  مصغر  حي  يلتق  طريف اخلصومة كل يف مواجهة االخر ويعرض وجهـة نظـر  ويتفاوضـون 
نالهت  داخلياً فيما بينه  كما لو كانوا عمالء او  مالء صناعة او مهنة واحـد  سـابقن غـري ان مش تسوية

 (69)االستجابة لتلك الضرورات واالسباب تقتض  االعداد اجليد للدخوك يف املفاوضات. 
 مربرات اللجوء للتفاوض وحاالته يف عقود التنمية التكنولوجية :لثاملطلب الثا

التجــار  الدوليــة هــ  مــن العقــود الــي متتــا  بطــوك مــددها ال منيــة ويرتتــ  علــ  ذلــك ان معظــ  عقــود 
امنانيـــة ان تنـــون هنـــاك ن اعـــات حـــوك تنفيـــ  او تفســـري العقـــود او قـــد تســـتجد احـــداث م ينـــن يتوقعهـــا 
 االطرا  خال حيا  العقد،والفنر  يف ه   املسألة ان  ماه  االحواك او االوضاع الـي تسـتجد اثنـاء حيـا 

 العقد وتُلج ء االطرا  للجلوس عل  مائد  التفاوض لبح ها؟
التعــــاون الصــــناع  والتننلــــوج  بوجــــود مالحــــ  يطلــــ  عليهــــا كراســــة االلت امــــات  كمــــا تتميــــ  عقــــود

Chaiers dse charges تتضـــمن الشـــروط التفصـــيلية الدقيقـــة اللت امـــات الطـــرفن مبـــا حيقـــ  مصـــاحلها 
ل  ان ميتد تنفي  ه   الطائفـة مـن العقـود لفـرت   منيـة طويلـة نسـبيا رمبـا والغا (51)االجتماعية واالقتصادية.

 (52)تتغري فيها الظرو  احمليطة ابملتعاقدين في تل توا ن الت اماهتا الي تدور حوك حمور التعاون بينهما.
كــان مــن املناســ  ان توجــد وســيلة او اك ــر مــن الوســائل الفنيــة الــي تســمح مبراجعــة شــروط التعاقــد 
وتعديل الت امـات طرفيـ  حـى يعـود اليهـا توا مـا لـتالئ  الظـرو  الـي تغـريت دون  ع عـة اسـتقرارها واليقـن 
يف نطاقهــا، تلــك الوســائل الــي تضـــف  علــ  االلت امــات التعاقديــة املرونـــة الال مــة الســتمرار ســران العقـــد 

بح والعوائـد النقديـة ومصـلحة املتعاقـد مصلحة املتعاقد االجنيب يف حتقيـ  الـر  –ابلتوفي  بن مصاح اطراف  
  (51)الوط، يف الوصوك اىل التنمية االقتصادية عرب التنمية الصناعية.

ولالجابة عن تساؤلنا اعال  ما ال ي قد يتغري مـن الظـرو  احمليطـة بعقـود التنميـة التننولوجيـة ومـاه  
الــــدليل الصــــادر عــــن اللجنــــ   الظــــرو  الــــي تلجــــ ء االطــــرا  للركــــون اىل مائــــد  التفــــاوض؟: لقــــد اشــــار

منـ  اطـرا  57حي  اوصت املاد  2934االقتصادية ألورواب بشأن عقود انشاء اجملمعات الصناعية سنة 

                                                        
 .75نقال عن د.عبدهللا عبد النرمي،املصدر الساب ،ص.61: املرج  الساب ، صblancoراج :  -69
وك لك احد العقود الـي  I،l.m,1975,p.915منشور يف 2936انظر مناذج هل   الشروط يف اتفاق مصر وشركة اسو عا   -51

من الدليل االرشادي ال ي اصدرت  اللجن  51وقد اوصت املاد   2931للبرتوك عا shll- erapاطلعنا عليها بن ساحل العاج وشركة 
ملواجهـة بشأن صياغة عقود التعاون الصـناع  أبن يتفـ  املتعاقـدون علـ  اجيـاد اجـراءات للتشـاور 2934االقتصادية ألوراب الصادر سنة 

 املتغريات
 انظر: -52

 jean touscoz; ladoptabilite de la cooperation; dans les contrats internationaux de cooperation 
industrielle et nouvei. 

52- j. jakubouski;op.cit, p.273. as.elkosheri, le regime juridique caree par les accords de 
participation.  
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التعاقد بتحديد درجة اتية التغريات احملتملـة واثرهـا علـ  عقـده  مـن حيـ  التعـديل او االمـاء كمـا بينـت 
 بعض ام لة ملا قد يتغري من الظرو  م ل:

 –يف االسواق  التغري-2
 التغري يف خطط االنتاج-1
 التغري يف الربام  املوضوعة للتنمية  -7
 التغري يف القوانن الوطنية تغريا جوهرا  –6
 التغري يف التننلوجيا املست دمة  –5
 التغري يف تناليف االنتاج –4
 التغري يف وفر  املواد االولية -3
 الصعوابت الي تظهر اثناء االنتاج  -8
 ونضيف اىل ذلك التض   العامل -9

 االضطراابت النقدية الدولية -21
 (57)االنقالابت يف اقتصادات الطاقة.  -22

 ومن قراء  ماتقد  مينن لنا ارجاع ه   املتغريات عل  طائفتن:
ممــا ســب  ان الظــرو  الــي تتغــري قــد تتصــل أبطــرا   االوىل: عوامــل تتصــل أبطــرا  التعاقــد: فالواضــح

التعاقد والنظا  الداخل  يف دوهل  كأن تتطور التننلوجيا املنقولة او احلالة التقنية ألحد االطرا  مما يـؤدي 
 (56)اىل عد  مالئمة التننلوجيا املقدمة للمنا  الصناع  واملهارات الفنية لدى الطر  االخر.

 تتصل ابلظرو  والوقائ  الي خترج عن اراد  االطرا :ال انية: عوامل خارجية 
كـأن تتــوافر حالــة مــن حــاالت القــو  القــاهر  والتغــريات االقتصــادية والقانونيــة علــ  املســتوى الــوط، او 
الدو  وان كنا نرى ان حاالت القو  القـاهر  متنـ  مـن تنفيـ  العقـد ومـن   فهـ  ختـرج عـن اطـار التفـاوض 

يقتصـــر علـــ  حالـــة وقـــوع صـــعوابت تـــؤدي اىل ارهـــاق املـــدين اباللتـــ ا  مـــن الناحيـــة  ألعـــاد  التـــوا ن الـــ ي
 (55)االقتصادية دون ان تصل ب  اىل استحالة التنفي .

 دور التفاوض والياته يف التوازن العقدي لعقود التنمية التكنولوجيةرابع: املطلب ال
مـس اقتصــادات العقـد او اجلوانــ  لنـ  حيقـ  التفــاوض غايتـ  والــي تنـون يف االعــ  االغلـ  امــا تال

الفنيــة فيــ  اذ يشــرع االطــرا  يف العقــود حمــل الدراســة التشــاور واملناقشــة واحلــوار قصــد الوصــوك اىل حلــوك 
ترضــ  مجيــ  االطــرا  وتعطــ  دميومــة وحيويــة للعقــد،وابمنام  اجيــاد االســلوب املالئــ  هلــ ا احلــل طاملــا ان 

  احلل وه ا ما سنتناول  يف ه ا املطل  لتحديد دور التفاوض يف ارادهت  ه  الفاعلة يف رس  مالمح طري
حتقيــ  او اعــاد  التــوا ن العقــدي للعقــود حمــل الدراســة ذلــك خبمســة فــروع االوك منهمــا الســلوب التــوا ن 

                                                        
53- guide de ece, 1967,pera.50  

اجل ائريــة الــي القــت صــعوابت يف اســتقباك وتفهــ  التننلوجيــا املقدمــة اليهــا مــن احــدى  sona comeوهــو مــا واجــ  شــركة  -56
 الشركات االجنبية.

مــن  يالحــظ ان بعــض القــوانن املعاصــر  يف صــدورها ألعمــاك اللجنــ  االقتصــادية ألورواب قــد نظمــت مشــنلة تغــري الظــرو  -55
 ذلك م ال القانون الصادر يف املانيا.
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العقـــدي وال ـــاين الفـــرع ال اين:اســـلوب املراجعـــة ملـــر  واحـــد  الفـــرع ال الـــ  اســـلوب املراجعـــة الدوريـــة والفـــرع 
 سلوب املراجعة التلقائيةالراب :ا

 اساليب اعاد  الروازن الع دي :الفرع اال  
قد يتف  اطرا  العقد عل  استمرار التفاوض طواك مد  تنفي  العقد ومن   يعيدون أبنفسه  التوا ن 
اللت اماهت  التعاقدية وقد يتف  االطرا  عل  تنوين جلان للتعاون فيما بينه  ورمبا يض  اليه  يف عضويتها 
اخلــرباء الفنيــن لتســوية املشــنلة يف اطــار مــن ال قــة املتبادلــة وحســن النيــة اال انــ  ويف كــل احلــاالت جيــ  ان 
يعـــــرت  للعقـــــد ابلصـــــفة االل اميـــــة وأبن االســـــتمرار يف تعديلـــــ  يـــــؤدي اىل عـــــد  اســـــتقرار املراكـــــ  القانونيـــــة 

لنــا مــن مراجعــة عقــود التعـــاون  واالقتصــادية لألطــرا  وهــو ممــا يضــر بعالقــات التجــار  الدوليــة وقــد تبــن
 (54)الصناع  والتننلوج  وجود عد  اسالي  ملراجعة االلت امات املتبادلة.

 اسلوب املراجعة ملر   احده: الفرع الثاين
قد يتف  االطرا  بشرط يف العقد او أبتفاق منفصل عل  مراجعة الت اماهت  ملـر  واحـد  ومـن   يـن  

للظـــرو  الـــي احاطـــت أببـــرا  العقـــد جيـــري االطـــرا  بنـــاء علـــ  طلـــ   علـــ  انـــ  يف حالـــة التغـــري اجلـــوهري
 احدتا التغريات الضرورية إلعاد  التوا ن اىل العقد.

 اسلوب املراجعة الد رية: الفرع الثالث
قد يتف  االطرا  املتعاقدون عل  مراجعة الت اماهت  املتبادلة يف ضوء التغريات احمليطة ابلتنفي  كل مد  

االطرا  ابلتفاوض إلعاد  التوا ن االقتصادي للعالقة كأن ين  عل  ان جيتم  االطرا  كل حبي  يلت   
مخس سنوات مـن اتريـخ دخـوك العقـد حيـ  النفـاذ ملراجعـة الت امـاهت  التعاقديـة وموائمتهـا عنـد الضـرور  مـ  

  (53)الظرو  اجلديد  ابتفاق كتاي صريح مي ل تعديال او اضافة للعقد االصل .
 اسلوب املراجعة الرل ائية :الرابعالفرع 

قــد تـــرب  اتفاقيــة ثنائيـــة او مجاعيــة بـــن الــدوك الـــي يتبعهــا اطـــرا  عقــد التنميـــة الصــناعية والتننلوجيـــة 
متضمن  شرط الدولة االوىل ابلرعاا كل منها لدى االخرى او شرط العميل االوىل ابلرعاية االمر ال ي قد 

اد والشركات من اتبع  ه   الدوك نتيجة شرط تتضمن  ه   االتفاقيات او يؤثر عل  املراك  القانونية لألفر 
شـرط يتضــمن  عقــد يربمــ  احـد اطــرا  العالقــة العقديــة مـ  طــر  اخــر مــن الغـري يســمح ابملراجعــة إلعــاد  

 (58)التوا ن ابنتقاك ه   الشروط تلقائيا لتحقي  مصاح املتقد املتضرر ولو م يتضمن شرطا للمراجعة.
 صور  ر   املراجعة الد رية: خلامسالفرع ا

 احلقيقة ان  مينن التمي  بن نوعن من شروط املراجعة الدورية وه 
 .maintien de la valeur Clausesاحملافظة عل  القيمة  النوع االوك: شروط

                                                        
56- j.f. lalive;rcadi,1983.p.214 
57- ph.khan; the standard in vestment agreement,g,a,int.l comp.l.vol.44,1974 

 I.L.m,1974.p.872.art1-3منشـــور يف 2936ح يـــران ســـنة 5راجـــ  االتفاقيـــة ال نائيـــة بـــن الصـــن واليـــاابن املربمـــة يف  -58
 .185اج  ايضا رسالة الدكتور القشريي صور 
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ال ي يعرب  hardship االننلي ي : يعر  ابملصطلحreadoptationالنوع ال اين: شروط اعاد  املالئمة 
عــن املشــقة التعاقديــة او ا مــة العقــد ورغــ  متيــ  هــ ين النــوعن مــن الشــروط اال انــ  جيمعهمــا هــد  واحــد 
يتم ــل يف اضــعا  القــو  االل اميــة للعقــود اخلاصــ  ذات الطبيعــة الدوليــة او الت فيــف مــن االلت امــات الــي 

الخـــر فســـو  نتناوهلمـــا ســـب  التعهـــد هبـــا وذلـــك ابلتغـــري يف شـــروط التعاقـــد ولبيـــان متيـــ  كـــل منهمـــا عـــن ا
 ابإليضاح عل  النحو التا :

 ا ال:  ر   احملا ظة على ال يمة: 
يقصـــد بشـــروط احملافظـــة علـــ  القيمـــة تلـــك الشـــروط الـــي تقـــد  وســـيلة تســـمح بتو يـــ  امل ـــاطر املاليـــة 

 (59)والنقدية بن االطرا  يف العالقات الدولية.
تضــ  قــوائ  حســابية حتــدد ذلــك التو يــ  وفــ  وهــ  ال تقتصــر علــ  صــور  او منــط واحــد فمنهــا شــروط 

ــــاس املتغــــري و  Kindexationوط قواعــــد حســــابية حمــــدد  مســــبقا وهــــ  مــــا تعــــر  بشــــر  منهــــا شــــروط املقي
dechelle mobile او شروط است دا  النقود احلسابيةmonaie compte  ورغ  انتشار ه   الشروط اال

التننلوجيـة نظـرا لعـد  كفايتهـا للوفـاء ابلغـرض املسـتهد  واسالي  عقود التنمية الصـناعية و   َ ءَ اما ال تتال
نظرا ألما ال تغط  اال امل اطر النقدية والضريبية دون امل اطر االقتصادية وغريها من الظرو  الـي ترهـ  
املـــدين اباللتـــ ا  ال ســـيما واننـــا بصـــدد نوعيـــة مـــن العقـــود تتســـ  بتعقـــد العالقـــات الناجتـــة عنهـــا وتشـــعبها 

 وتشابنها.
  يا:  ر   مواجبة تعسر الرنفيذ:اث

ما يستغرق تنفي  عقود التنمية الصناعية والتننلوجيـة مـا ال يقـل عـن ثـالث سـنوات  اوضحنا ان  عاد 
بـــل ويصــــل اىل مخســـة عشــــر عـــا  يف عقــــود اســــتغالك املصـــادر الطبيعيــــة والبرتوليـــة ابســــت دا  التننلوجيــــا 

احمليطة ابلعقد وا اء عد  كفاية شروط مراجعة القيمة االجنبية.ومن   يبدو واضحا صعوبة ت بيت الظرو  
لتغطيــة كافــة الت امــات االطــرا  وجــدت صــور اخــرى مــن الشــروط الــي تســمح ابلتفــاوض ألعــاد  التــوا ن 
اللت امـات االطــرا  املتعاقــد  يطلــ  عليهـا شــروط مواجهــة تعســر التنفيــ  وهـ  نصــوص تعاقديــة مينــن مــن 

 ن او تصــحيح العقــد حــاك طــرأت تغــريات جوهريــة علــ  العناصــر الــي  خالهلــا لألطــرا  طلــ  اعــاد  التــوا
كانـــت ســـببا جـــوهرا دافعـــا للتعاقـــد ومـــن   فهـــ  اوســـ  مـــن ســـابقتها اذ تســـاعد علـــ  مواجهـــة التغـــري يف 
الظــرو  السياســية او االقتصــادية او املاليــة او التننلوجيــة الــي تفــر  نتــائ  تضــر مبصــاح احــد املتعاقــدين، 

مواجهــة تعســر التنفيــ  يف عقــود التنميــة الصــناعية والتننلوجيــة عــن غريهــا مــن العقــود اذ ان وتتميــ  شــروط 
 (41)التعاون املطلوب اثناء تنفي  االطرا  أللت اماهت  يستل   ان تتصف ه   االخري  ابلتوا ن واملرونة معا.

تعلقـة ببيـ  البضـائ  وهو ما يفرض اجياد صيغ ختتلف عما هو معتاد بصـدد العقـود التجاريـة الدوليـة امل
بــل وهــ  ختتلــف مــن عقــد اىل اخــر مــن صــور عقــود نقــل التننلوجيــا ومــن   فقــد حرصــت الئحــة غرفــة 

بشــأن قواعــد اعــاد  التــوا ن للعقــود الدوليــة طويلــة املــد  علــ  مطالبــة 2938التجــار  الدوليــة الصــادر  عــا  

                                                        
59-s.a.silrad. supra  

  B.Oppetit:op.cit.,p,797 انظر: -41
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هــا اعــاد  العقــد مــ  الظــرو  الــي االطــرا  بتضــمن عقــوده  شــروط تفصــيلية تبــن احلــاالت الــي يقبــل في
 (42)تطرأ بعد التعاقد.

خال  شروط االبقاء عل  القيمة الي تطبـ  تلقائيـا  كيفية تطبي  شروط مواجهة تعسر التنفي : عل 
ودون احلاجــة اىل تــدخل مــن االطــرا  املتعاقــد  او مــن القاضــ  او احملنــ  تســتبعد فنــر  التطبيــ  التلقــائ  

عسر التنفي  الي هتد  العاد  التوا ن اىل العقد ذلك ان شرط اعاد  التوا ن اىل ابلنسبة لشروط مواجهة ت
الطر  املره  بتنفي  االلت ا  امنا يبتغ  اعطاء الفرصـة آلعـاد  التفـاوض علـ  شـروط التعاقديـة ملائمتهـا مـ  

الت علــ  التغــريات الطارئــة والعمــل علــ  اســتمرار تنفيــ  العقــد وهــو مــا قــد ينتهــ  ابدخــاك بعــض التعــدي
 (41)الشروط املتعاقد عليها.

واتبــاع هــ ا املــنه  يف التطبيــ  يبتعــد بداهــة عــن فنــون واســالي  القــانون املــدين ويقــرتب بنــا مــن نطــاق 
اسالي  القـانون العـا  ذلـك ان شـرط اعـاد  التـوا ن مي ـل احـدى االفنـار احلدي ـة الـي طرحتهـا املمارسـات 

عف وجهات النظر التقليديـة املعمـوك هبـا يف القـانون املـدين والـي العملية بصدد العقود الدولية وهو ما يض
تعتمد عل  فنر  ان العقد تعبري عن التوفي  بن املصاح املتعارضة للطرفن ان  فيما يتعل  ابلعقـود الدوليـة 
السيما تلك حمل الدراسة يت ايد الشك يف امنانيـة اسـتقرار التـوا ن بـن مصـاح االطـرا  مـ  مضـ  الـ من 
عــالو  علــ  عــد  اســتقرار مــوا ين القــوى بــن االطــرا  املتعاقــد  لــ لك تظــل كــل العناصــر العقديــة قابلــة 
للمراجعـــة ابســـت دا  اســـالي  التفـــاوض بـــن االطـــرا  حفاظـــا علـــ  روح التعـــاون الـــي يفـــرتض ان تســـود 

 بينه .
 العناصر املرشح  لتطبي  شروط مواجهة تعسر التنفي :

الظرو : تتمي  شروط مواجهة تعسر التنفي  أبمـا تتسـ  ملراجعـة كـل عناصـر العمومية يف تغري  -اوال .2
رو  الـــي تطـــرأ ابلنســـبة لنـــل مـــن اطرافـــ  اال ان توقـــ  االســـباب الـــي تـــؤدي اىل ظـــالعقـــد وملواجهـــة ال

مصاع  اثناء التنفي  ال مينن اال ان ينون توقعا عاما واس  النطاق ومن   وج  ان تتس  صياغة 
وا ن ابلعمومية الي تنفل مواجهة كل تغري جوهري يطرأ عل  الظرو  الي مت االتفاق شرط اعاد  الت

 يف ظلها.
خروج احلدث عن االراد : جي  لتطبي  شرط اعاد  التوا ن العقدي ان ينون احلدث الطار   -اثنيا .1

ر  عليـ  املسب  للمشقة واختالك التوا ن التعاقدي خارجا عن اراد  االطرا  حبي  ال ميننه  السيط
 (47)ومن   ال يعقل ان يطل  منه  توقع  ووضع  يف احلسبان عند ابرا  العقد.

ان ينون التغري جوهرا: االصل ان العقد شريعة املتعاقدين فأن وجد تغري طار  يستل   اعاد   -اثل ا .7
عمـا   النظر يف الت امات االطرا  وج  ان ينون ه ا التغري قوا وجوهرا حبي  يقل  مـوا ين العقـد

كانـــت عليـــ  وقـــت ابرامـــ  وان يســـتتب  نتـــائ  ختتلـــف عـــن تلـــك الـــي اســـتهدفها العقـــد اختالفـــا كبـــريا 
 وابلتا  فال اعتبار للتغري الطفيف او غري املؤثر او ال ي يرت  ااثر متوقع  ومينن حتملها.

                                                        
وجيــ  ان ننــو  اىل ان اي تعــديل  rev.1973,p.69وتعليــ  فوشــار مشــور يف  c.f.r- ozo- erap-sofrpalراجــ  عقــد: -42

 عل  العقد جي  ان ينون
62- ibid, vol 18,winter 1986,no.2,p.541-607 

وحـى ال خيـتلط مفهـو  عـد  التوقـ  املقصـود هنـا مبفهـو  عـد  التوقـ  يف حالـة القـو  القـاهر  نقـرر ان وصـف عـد  التوقـ  هـو  -47
 وصف لسب  املشقة الطارئة الي تفلت من امنانية السيطر  عليها بب ك اجلهد املعقوك من جان  الطر  املتضرر.
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اىل اخر امـرا  رابعا: ان يؤدي التغري يف الظرو  اىل نتائ  غري عادلة: ملا كان تغري الظرو  من وقت .6
طبيعيا م ينن االرهاق الناشئ عن ه ا التغري مربرا كافيا لطل  اعاد  التوا ن اىل الت امات املتعاقدين 

 اال اذا كانت العدالة تقتض  اال يتحمل احد االطرا  املشقة ويواج  الصعوابت الطارئة مبفرد .
جيــا علــ  ســبيل امل ــاك يف عــد  خامســا: عــد  امنــان دفــ  الضــرر: قــد ختطــئ الشــركة مقدمــة التننلو  .5

تســـلي  االنتـــاج يف الســـوق يف وضـــ  التصـــمي  املالئـــ  للمنـــت  الـــ ي ســـو  يعـــرض يف الســـوق احمللـــ  
مللتقـــ  التننلوجيـــا ممـــا يرتتـــ  عليـــ  عـــد  تســـويق  او ختطـــئ يف تقـــدير وقـــت التنفيـــ  حبيـــ  يتبـــن ان 

ان اسعار املواد االولية واملعدات  احتياجات السوق قد تغريت او ان التقنيات املقدمة قد تقادمت او
ممـا يـؤدي يف مجيـ  احلـاالت  اً كبـري   اً الال مة ألجنا  املشروع وتشغيل الوحد  الصـناعية قـد ا دات ا داد

اىل االخــالك ابلتــوا ن العقــدي او تع ــر التنفيــ  او االســتمرار يف التشــغيل اال ان هــ ا قــد ال ينفــ  يف  
ديــة اذ ان احلـــاالت الــي تقبـــل اعــاد  التفـــاوض تقــت  علـــ  كــل االحــواك لتفعيـــل شــرط املشـــق  العق

احلاالت الي ينون فيها السب  احملق  للعسر سببا خارجا عن اراد  الطـر  املتضـرر حبيـ  ال ميننـ  
والتساؤك ال ي  (46)محاية نفس  من  واملعيار يف ذلك هو معيار مقد  التننلوجيا او مستقبلها الفطن.

هــ   الشــروط  ان عقــود التنميــة التننلوجيــةقــ  املشــقة واثــر  علــ  تنفيــ  يــرب  هــو كيــف يــت  اثبــات حت
اعاد  التوا ن لاللت امات التعاقدية املضطربة كان من املنطق  ان يق  عل  الطـر  املتضـرر تستهد  

االلتــ ا  ابخطــار الطــر  االخــر بوجـــود الظــرو  املســتجد  الــي يســـتند اليهــا وابالضــرار الــي افر هتـــا 
ذلــك ينبغــ  علــ  االخــري حتديــد موقفــ  يف اقصــر وقــت ممنــن، وقــد  نملقرتحــ  لتعويضــها واوالوســائل ا

يرتت  عل  ذلك اتفاقهما عل  البدء يف التفاوض وقد ينتف  غري املتضرر بقبـوك مقرتحـات الطـر  
ال ي تعرض للمشق  وقـد يرفضـها ومـن   حيـاك االمـر اىل اخلـرباء الفنيـن او اىل التحنـي  للفصـل يف 

ر العناصــر الال مــ  لتطبيــ  التــوا ن مــن عدمــ  فــأن تقــرر توافرتــا اقــرتح اخلــرباء احللــوك املالئمــ  او تــواف
  (45)اصدرت حمنمة التحني  حنمها املناس  لطلبات الطر  املتضرر.

وقــد ي ــار التســاؤك عمــا يصــي  العقــد االساســ  اثنــاء تلــك املفاوضــات والتســوات هــل يظــل العقــد 
عل  العنس من شـروط مراجعـة القيمـة او الـ من والـي يتوقـف فيهـا العقـد عـن انتـاج منتجا ااثر  جند ان  و 

ال يوقــف سـران العقـد بـل يسـتمر يف انتــاج  ةااثر  حلـن االتفـاق علـ  السـعر اجلديــد فـأن شـرط رفـ  املشـق
 .ااثر  حلن التوصل اىل حل للمشنلة القائمة

 الخاتمة:

 مجلة من النتائ  والتوصيات وعل  النحو االيت:بعد ان انتهينا من البح  قد اوصلنا اىل 

                                                        
نية دف  الضرر بشرط اعاد  التوا ن من الشروط املعفيـة مـن املسـؤلي  الـي تتضـمن االسـباب احملققـة ويقرتب عنصر عد  امنا -46

ل لك االعفاء مما ين ر است دام  يف عقود الدولة الستغالك املواد االولية بل ان  جيدر بنـا ان نشـري اىل ان مـن العقـود مـا اعطـ  لشـرط 
ـــ لك ام لـــة فيمـــا قدمـــ   hardshipالقـــو  القـــاهر  تعريفـــا ممـــاثال لتعريـــف شـــرط  يف مقالـــ  الســـاب  االشـــار   B.opptitومينـــن ان جنـــد ل

 .26،هامش 811الي ،ص
65- j.f.lalive:op.cit,p,222-223  
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 اواًل. النتائج: 
توجــد صــلة مباشــر  بــن عقــود التنميــة التننولوجيــة وعقــود االســت مار اذ ان هــدفهما ينبغــ  ان ينــون  .2

واحداً وهو حتقي  التنمية املستدامة ابجلوان  كافة االجتماعيـة واالقتصـادية والعلميـة.وان العقـود حمـل 
سياســية واالقتصــادية الدراســة هــ  مــن العقــود الــي اخــ ت حيــ ا هامــا ابجلوانــ  العلميــة والقانونيــة وال

 عل  حد سواء 
ان العقود حمل الدراسة هلا خصوصية ومتاي  عن سائر العقـود القانونيـة األخـرى متأتيـة مـن خصوصـية  .1

 احملل واالطرا  والشروط واالوضاع احمليطة هبا كافة.
ـــ ا  االطـــرا  ابدراج شـــرط التفـــاوض او اعادتـــ  يف العقـــد يف مرحلـــة املفاوضـــات العقديـــة يعـــ .7 د ان الت

وســـيلة هامـــة جـــدا متنـــنه  مـــن اعطـــاء دميومـــة واســـتمرارية لعقـــده  دون ان يتوقفـــوا عـــن التنفيـــ  وهـــو 
 اسلوب وقائ  جينبه  الدخوك يف املعرتك القضائ .

ان التفاوض يف العقود حمل الدراسـة ويف مراحـل التنفيـ  تسـتدعي  ظـرو  خارجـة عـن اراد  االطـرا   .6
 ل مائ .قد تؤدي اىل توقف او اماء العقد بشن

عد  اهتما  التشريعات السيما يف البلدان النامية يف تنظـي  الوسـائل البديلـة لتسـوية املنا عـات ومنهـا  .5
 وسيلة التفاوض 

ان ســـلوك االطـــرا  يف العقـــود حمـــل الدراســـة لطريـــ  التفـــاوض مينـــنه  مـــن اعـــاد  التـــوا ن للعقـــد يف  .4
 االحواك الي خيتل هبا.

 ثانيا:التوصيات  
العراق  بتشري  قانون خاص ينظ  عملية نقل التننولوجيا وعل  االصعد  كافة ذلك  نوص  املشرع-2

 للحاجة املاسة اليها.
هتيئـة النــوادر الفنيـة والقانونيــة االقتصـادية املت صصــة يف هـ ا اجملــاك لنـ  متنــ  حـدوث ثغــرات يف -1
 .العقود
ســائل املدنيــة والتجاريــة كمــا يف نوصــ  املشــرع العراقــ  بتشــري  قــانون خــاص للوســائل البديلــة يف امل-7

 االردن والعديد من الدوك الغربية ومنها بريطانيا واملانيا وغريها.
ابالهتمــا  اخلــاص مبســائل التنميــة التننولوجيــة الــي هتــ  اخلــدمات االساســية   نوصــ  املشــرع العراقــ-6

 والعلمية.
 المصادر والمراجع:

 اواًل: الكتب القانونية: 
القـــانون الواجـــ  –امحـــد عبـــد النـــرمي ســـالمة، قـــانون العقـــد الـــدو  )مفاوضـــات العقـــود الدوليـــة  .د .2

 ،.1111التطبي (، دار النهضة العربية، القاهر ، 
القـــانون الواجـــ  -د. بشـــار حممـــد االســـعد: عقـــود االســـت مار يف العالقـــات الدوليـــة اخلاصـــة،ماهيتها .1

 1114لبنان،-شورات احلليب احلقوقية،بريوت،من2وسائل تسوية منا عاهتا،ط-التطبي  عليها
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حسن احلسن: التفاوض والعالقات العامة، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتو ي ، د.  .7
2997 . 

 ،.1119 ، التفاوض عل  العقد، دار النهضة العربية، القاهر ، لرج  كرمي عبد الال .د .6
اكادمييـة البحـ   –التننلوجيا، منشور يف نقل التننلوجيـا وي: حماضر  يف عقود نقل يمسيحة القل د. .5

 .2983، منشورات اكادميية البح  العلم ، ط2987العلم ، 
شــريف حممــد غنــا ، اثــر تغــري الظــرو  يف عقــود التجــار  الدوليــة، دار اجلامعــة اجلديــد ، القــاهر ،  .د .4

1113 ،73. 
 .1115، دار النهضة العربية القاهر  اجيد. صالح الدين مجاك الدين، عقود الدولة لنقل التننولو  .3
عبــد احلنــي  مصــطف  عبــد الــرمحن، عقــود التنميــة االقتصــادية يف القــانون الــدو  اخلــاص، منتبــة  .د .8

 ،.2992النصر، جامعة القاهر ، 
ضــما ت االســت مار يف الــدوك العربيــة، دراســة مقارنــة، دار ال قافــة للنشــر، د. عبــد النــرمي عبــد هللا،  .9

  .1114عمان 
، دار ال قافــــة العربيــــة، 2مــــراد حممــــود املواجــــد ، املســــؤولية املدنيــــة يف عقــــود نقــــل التننولوجيــــا، ط .د .21

 .1121القاهر ، 
نصري  بو مجعة: عقود نقل التننلوجيا يف جماك التبادك الدو ، كلية احلقوق، جامعة االسنندرية، د.  .22

 .2983، 2ط
 .2982لقانونية للتبعية الدولية، دار املستقبل، د.حسا  عيس ، نقل التننولوجيا دراسة االليات ا .21
الـــدوك العربيـــة، االردن، عمـــان،  –دليـــل عقـــود نقـــل الرتاخـــي ، منشـــورات مجعيـــة خـــرباء الرتاخـــي   .27

1115 ، 
احللـــــوك البديلـــــة للن اعـــــات املدنيـــــة،دار وائـــــل القاضـــــ  بشـــــري الصـــــلييب،  القاضـــــ  بشـــــري الصـــــلييب:. .26

 .1121، 2عمان،ط–للنشر،االردن 
 ثانيًا. الرسائل واالطاريح 

  د. آ اد شـــنور:. د. أ اد شـــنور، الوســـائل البديلـــة ذات الطـــاب  التفاوضـــ  لتســـوية منا عـــات عقـــود
 .1121اربيل-االست مار الدولية،اطروحة دكتورا ،كلية القانون والسياسة،جامعة صالح الدين

 ثالثًا. البحوث واملقاالت 
لتننولوجيــــا، حماضــــر  القيــــت أبكادمييــــة البحــــ  العلمــــ ، : تقيــــي  واختيــــار انســــامساعيــــل حلمــــ  ا .2

 .2989مارس،
 ،2987مشروع حنو سياسة تننلوجية، اكادميية البح  العلم ، –تقرير جمموعة العمل ال ال ة  .1
 اطـار يف العـري والعـام فرنسا بن التعاون جماالت ندو  اىل مقد  حب : التننلوجيا جان كالود: نقل .7

 5-6 – فرســـاي – للبـــرتوك الفرنســـ  املعهـــد مـــ  ابلتعـــاون للبـــرتوك املصـــدر  ةالعربيـــ االقطـــار منظمـــة
 2935 نوفمرب
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الـــدكتور علـــ  حبـــيش: التغيـــري التننولـــوج  والتنميـــة القوميـــة، منشـــور يف نقـــل التننولوجيـــا، اكادمييـــة  .6
 2983البح  العلم ، 

ضــمان االســت مارات االجنبيــة ضــد امل ــاطر غــري التجاريــة، ورقــة عمــل مقدمــة ضــمن اعمــاك املــؤمتر  .5
 . 1114القانوين جلامعة بريوت العربية، منشورات احلليب احلقوقية، ابريل 

ضمان االست مارات االجنبية مقالة منشـور  ابلعربيـة يف جملـة العلـو  االنسـانية الصـادر  مـن االكادمييـة  .4
 ، امسرتدا ، هولندا، 1114/ متو  19للدراسات، العدد رق  العربية 
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