كلمح الدكرُر  /وادر رٔاض
ترزخ أٌمٕةح المليٕةح الريرٔةح تةةُرج كثٕةرج تاةد لٕةاة الصةُرج الةةىاإح َ ةا َاكثٍةا ةه اتريةاراخ
َاخرراااخ َذطُر ذيىُلةُيٓ َيةٓ ةل المرإةراخ الرةٓ ويٕةا يٍٕةا َ ةا أ ةيّ الٕةً الاةال ةه
اورراح دَن حدَد َاذةال دَن لُٕد َصةرا مةدَد تةاخ ةه الضةرَرْ حمأةح كةل ريةر َ ثةد
َ ثرير ةه الراةدْ الٕةح َذدلٕةدي َذيرٔرةً َاذلةاا الرةداتٕر الُلاعٕةح َالاداتٕةح ذأاٌةً وةً أضةاش
الرددة اليضارْ َرلّ الثشرٔح َالٕح يياود المةتذمراخ َالىةدَاخ ََرظ الامةل وةُاج الةت َالرةٓ
ذملضةةد الٍٕةةا اقذرالٕةةاخ َالمااٌةةداخ الدَلٕةةح ليمأةةح حدةةُ المليٕةةح الريرٔةةح ضةةُاج يةةٓ أةةال
المليٕةةح الةةةىاإح ا تةةراجج اقخرةةرا ت الاج ةةاخ الرأارٔةةح ت الرضةةُة َالرةةةمٕماخ الةةةىاإح ت
الرةةةمٕماخ الرلطٕطٕةةح للةةدَاعر المريا لةةح م أَ يةةٓ أةةال حمأةةح حدةةُ المليٕةةح ا دتٕةةح َالرىٕةةح ا
حدُ المتلف َاليدُ المأاَرج لً م َلد وشأ اةدد ةه المى مةاخ لٍة ا الاةرض هخرٌةا المى مةح
الاالمٕح للمليٕح الريرٔح )  ( WIPالداعمح حالٕا َذ إتراة الادٔةد ةه اقذرالٕةاخ لريدٔةد اقلرسا ةاخ
الدَلٕح ليمأح حدُ أصياب المليٕح الريرٔح أشٍرٌا اذرالٕح تارٔص ااٌدج تُداتطد اذرالٕةح
قٌاْ اذرالٕح لُكا روُ اذرالٕح وٕص اذرالٕح لشثُوح اذرالٕح تٕرن اذرالٕح يٕىٕةف اذرالٕةح
ترَكطةةل اقذرالٕةةح الاالمٕةةح ليدةةُ المتلةةف اقذيةةاد الةةدَلٓ ليمأةةح أصةةىا الىثاذةةاخ الأدٔةةدج
َغٕرٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه اذرالٕةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ.
َو ةةراأل ٌمٕةةح المليٕةةح الريرٔةةح تالىطةةثح للماةةا جخ الرأارٔةةحق يدةةد شةةٍدخ الادةةُد الما ةةٕح يٍةةُداأل
إلرضاج و للمليٕح الريرٔح ذلرسة تالراالٕح َاإللساةَ .أحد أٌ ٌ ي الأٍُد ذُلٕع اذرالٕةح الأُاوةة
المرةلح تالرأةارج ةه حدةُ المليٕةح الريرٔةح ق ٌَةُ أحةد إوأةازاخ يُلةح اَرَيةُاِ للمراَ ةاخ
الرأارٔةةح راةةددج ا ةةرا َالرةةٓ وشةةأخ تمدرضةةاٌا ى مةةح الرأةةارج الاالمٕةةح  ٌَ (WTO) .ة ي
اقذرالٕةةح الرةةٓ ٔشةةار إلٍٕةةا تاذرالٕةةح الرةةرتص) َ (TRIPالرةةٓ ذٍةةد إلةةّ ذشةةإٔع رَح اقتريةةار
الريىُلُيٓ َودل َذامٕ الريىُلُيٕا تما ٔيدق المىايع المشرركح لمىرأٓ الريىُلُيٕا َ طرلد ٍٕا
تا ضةةلُب ال ة ْ ٔيدةةق الريإٌةةح اقيرماإةةح َاقلرةةةادٔح َالرةةُازن تةةٕه اليدةةُ َالُايثةةاخ.
ه ٌىا كاود داُج ألص الُحدج اقلرةادٔح الارتٕح تضرَرج حمأح المليٕح الريرٔح َالةت ذىرٕة ا
للمداصد َالمااوٓ الرٓ ذضمىرٍا اذرالٕةح الُحةدج اقلرةةادٔح الارتٕةح لة ا كةان قتةد ةه َيةُد كٕةان
لةةُْ يةةٓ إ ةةار اقذيةةاداخ الارتٕةةح الىُإةةح المرلةةةةح ٔطةةااد الةةٓ اليرةةا الةةٓ الٍُٔةةح الارتٕةةح
َٔيةةايع الةةٓ الادةةُل َالمثريةةراخ ةةه الطةةطُ .ةةه ٌىةةا ذة ذأضةةٕص اقذيةةاد الارتةةٓ ليمأةةح حدةةُ
المليٕةةح الريرٔةةح ةةمه اقذيةةاداخ الارتٕةةح الىُإةةح المرلةةةةح تةةالدرار رلة /2121د  َ 21دةةري

الداٌرج َتمطاودج لُٔةح ةه ا ضةراا الةدكرُر  /أحمةد يةُٔلٓ أ ةٕه اةاة ألةص الُحةدج اقلرةةادٔح
الارتٕح. .

