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البرنامج الرئيسي ١١ 
 

مرآز التحكيم والوساطة 
 
 

ادارة القضايا   ١١-١
االطار القانوني واالعالم واألنشطة الترويجية   ١١-٢

 
 

ملخص 
 

اتسع نطاق عمــل مرآـز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة وزادت آميتـه نتيجـة لتطبيـق نظـام االدارة  -١٧٠
ــات المرآـز التقليديـة فـي  االلكترونية لمنازعات أسماء الحقول على االنترنت . وسمح ذلك باالرتقاء بخدم

مجال تسوية منازعات الملكية الفكرية . 
 

ــى التحكيـم والبنـود الـواردة فـي أنظمـة الويبـو بشـأن  وترد األحكام المتعلقة باحالة المنازعات ال ١٧١
ــي العقـود التجاريـة التـي تتنـاول الملكيـة الفكريـة وال سـيما اتفاقـات  الوساطة والتحكيم والتحكيم المعجل ف
الـترخيص الدوليـة . وأدت عـدة تطـورات الـى ارتقـاب نمـو فـي عمـل المرآـز الـذي يشـرف علـــى تلــك 

االجراءات .  
 

ونظرا الى التقدم المحرز في مجال التكنولوجيا وزوال العراقيل التجارية ، تتزايد حقوق الملكيــة  -١٧٢
ــة . وفـي هـذا السـياق ، يحتـل التحكيـم وغـيره مـن أسـاليب تسـوية  الفكرية وتسوق في بلدان وأقاليم مختلف
المنازعات الخاصة مكانة مناسبة تسمح باالستجابة الى الطلبات الواردة على االجراءات المحايدة التي تنفذ 
علـى الصعيـد الدولـي . وتقتضـي اجـراءات الويبـو أيضـا زيـادة عـــدد المحكميــن والوســطاء المســتقلين 
والمتخصصين في مجاالت الملكية الفكرية التي ما فتئت تزداد تعقيدا . وباالضافة الى ادارة قضايا التحكيم 
والوساطة المتزايدة ، يقدم المرآز خدمــات المحكميـن والوسـطاء مسـتعينا فـي ذلـك بقـاعدة البيانـات التـي 

وضعها وضمنها أسماء المتخصصين الذين يمكن تعيينهم في ذلك السياق .  
 

وفي ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ ، آان المرآز أول جهة تقدم خدمات تسوية المنازعات وتتسلم  -١٧٣
شكوى بناء على السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول . وتجدر االشارة الى أن تلك السياسة قد 
تم اعتمادها بتوصية من الويبو وهي تطرح آلية جديدة تسمح لمالكي الحقوق في العالمات التجارية بتوقيع 
جزاءات ادارية على من يسجل أسماء حقول تندرج في نطاق حقوقهم ومن ينتفع بتلــك األسـماء عـن سـوء 
ــاد السياسـة المذآـورة ، أشـرف المرآـز علـى أآـثر مـن ١٨٥٠ نزاعـا مـن  نية . وفي السنة األولى العتم
ــان  منــازعات أسـماء الحقــول فـي الحقــول العليـا المكــونة مـن أسـماء عامــة (أي com.وnet. وorg.) آ
األطراف فيها من ٧٥ بلدا . وأشرف المرآز أيضا على أولــى المنازعـات المرفوعـة بنـاء علـى سياسـات 

مشابهة اعتمدها أصحاب بعض الحقول العليا المكونة من رموز البلدان . 
 

ويتطلب أداء الخدمات في القطاع الخاص وفقا للقواعد المطبقة على منازعات أسماء الحقــول أن  -١٧٤
ــبة . وبفضـل بعـض التسـهيالت المتاحـة مثـل  يتحلى المرآز ببنية تحتية قانونية وادارية وتكنولوجية مناس
ايداع الشكاوى عبر الشبكات وتبليغ القضايا بالبريد االلكتروني وفتح موقــع علـى االنـترنت يحتـوي علـى 
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ــترنت اسـتطاع المرآـز أداء خدماتـه فـي مجـال  وثائق نموذجية وأدلة وبعض القرارات الصادرة على االن
تسوية منازعات أسماء الحقول بسرعة ومردودية عالية . وبالرغم من ذلك ، فال يزال بحاجة الى مزيد من 
الموظفين . إذ آان من المستحيل تقييم تلك الحاجة عند اعتماد البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١ واقتضى األمر عندئذ االستعانة بموظفين مؤقتين ألداء أعمال السكرتارية وادارة القضايا وتحويل 

وظيفتين الى المرآز . 
 

ــترة  وتشمل العوامل التي من المرتقب أن تؤثر في نشاط المرآز في مجال أسماء الحقول خالل ف -١٧٥
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ احتمال اتساع نطـاق سياسـة المنازعـات الحاليـة وامكانيـة ظـهور حقـول جديـدة 
مكونة من أسماء عامة واقدام ادارات التسجيل الوطنية أآثر على اعتماد سياسات تســوية المنازعـات التـي 
ــورات الجديـدة  يساهم فيها المرآز وظهور فرص لتسجيل أسماء حقول بخطوط مختلفة . ومع أن هذه التط
ــن المرجـح  المتغيرة جدا تجعل من الصعب جدا تنبؤ آمية القضايا المرفوعة الى المرآز بدقة ، فيبدو أن م

أن تزيد الى حد آبير .  
 

ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تتيـح فرصـة لترسـيخ أسـس مسـتقرة لـهذا  ونظرا الى ذلك ، فان ف -١٧٦
النشاط الواضح جدا والذي تباشره الويبو . ومن المعتزم زيادة ميزانية مرآز التحكيم والوساطة وما يلزمه 
من خدمات الدعم أو تخفيضها حسب ما اذا زاد العدد الفعلي لقضايا أســماء الحقـول علـى االنـترنت أو قـل 

عما هو متوقع ، آما ورد وصف ذلك في الملحق ٣ . 
 
 

البرنامج الفرعي ١١-١ 

ادارة القضايا 
 
 

  الهدف : 
  النهوض بحماية الملكية الفكرية بتوفير خدمات عالية الجودة في تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية . 

 
 

الخلفية 
 

ــة اليـه . وتتطلـب ادارة  يشمل هذا البرنامج اشراف المرآز على منازعات الملكية الفكرية الُمحال -١٧٧
تلك القضايا بنية تحتية عملية فعالة سواء تم ذلك في اطار أنظمــة الويبـو أو السياسـة الموحـدة أو سياسـات 
أسماء الحقول المكونة من رموز البلدان أو غيرها من السياسات التي يطبقها المرآــز . ويسـتطيع المرآـز 
ــة  تلبية طلبات التحكيم والوساطة التقليدية بالحفاظ على األنظمة المتخصصة واألخذ بالتسهيالت االلكتروني
المتاحة لتســوية القضايـا واسـتقطاب مجموعـة محـايدة مـن خـبراء التحكيـم والوسـاطة . وضمانـا لفعاليـة 
السياسة الموحدة ، وضع المرآز نموذجا للشكوى والرد وأتاح التسهيالت الالزمة الحالة الشكاوى وتبليـغ 
القضايا الكترونيا وأتاح المعلومات على موقعه على االنترنت وأعد قائمة من المتخصصيـن الدولييـن فـي 
مجال أسماء الحقول . ويباشــر المشـرفون علـى القضايـا فـي المرآـز االجـراءات علـى الخـط ممـا يسـمح 

لألطراف باختصار الوقت والتكاليف . 
مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

زيــادة فــي قضايــا التحكيــم والوســــاطة  عدد القضايا المحالة بناء على أنظمة الويبو ١ - �
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. التقليدية . 
ـــو  وعــدد التماســات تعييــن محكمــي الويب �

ووسطائها . 
زيــادة فــي أنشــطة تســوية المنازعــــات  - ٢
ـــترنت ليبلــغ  المتعلقـة بأسـماء الحقـول علـى االن
ــــنة ٢٠٠٢ و٦٠٠ ٣  عددهــا ١٠٠ ٣ قضيــة س

قضية سنة ٢٠٠٣ . 

عدد القضايا في تلك المجاالت .  �

 
 

األنشطة 
 

ادارة المنازعات بناء على أنظمة الويبو وتوفير خدمات المحكمين والوسطاء من قائمة الويبو .  �

 
ــترنت بالتعـاون مـع ادارات التسـجيل فـي  وادارة اجراءات تسوية منازعات أسماء الحقول على االن �

مختلف الحقول وبمختلف اللغات . 
 

وأداء خدمات ادارة القضايا علـى الخـط وفقـا لمتطلبـات التجـارة االلكترونيـة وعمليـات تكنولوجيـا  �

المعلومات . 
 

واالستمرار في تطوير بنية المرآز التحتية لتحقيق أفضل انتفاع ممكن بالتطورات التكنولوجية التي  �

من شأنها أن تحسن خدمات المرآز في مجال ادارة القضايا . 
 
 

البرنامج الفرعي ١١-٢ 

االطار القانوني واالعالم واألنشطة الترويجية 
 
 

الهدف : 
زيادة الوعي بالسبل البديلة الفعالة لتسوية منازعات الملكية الفكرية الدولية وتطبيقها وتحسين اطارها القانوني . 

 
 

الخلفية 
 

ــة  تستكمل السبل البديلة لتسوية المنازعات السبل التقليدية المتاحة ألصحاب حقوق الملكية الفكري -١٧٨
ــاع بتلـك السـبل البديلـة  الراغبين في انفاذ حقوقهم . ويرمي هذا البرنامج الفرعي الى تعزيز الوعي واالنتف
لتسوية المنازعات بمباشرة أنشطة تشمل تنظيم ندوات ونشر أدلة واالسهام في برامج أخرى للويبو تتعلــق 
بمجال االنفاذ . ويتناول البرنامج الفرعي أيضا وضع أنظمة خاصــة لتسـوية المنازعـات بنـاء علـى طلـب 

أصحاب المصالح في مجال الملكية الفكرية مثل جمعيات مالكي الحقوق . 
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
ـــاره مرآــزا  تعزيـز مكانـة المرآـز باعتب - ١
قياديا في مجال تسوية منازعات المـلكية الفكريــة 

 .

ـــاون وعــدد  عـدد طلبـات المعلومـات والتع �

المشـترآين فـي المناســـبات التــي تنظمــها 
الويبو ، بما فيها الندوات والمؤتمرات . 

دور معـزز فـي تصميـم خدمـــات تســوية  - ٢
المنازعات على الخط وتقديم تلك الخدمات . 

ــــات المعـــدة  عــدد آليــات تســوية المنازع �

بالتعاون مع الويبو . 
 
 

األنشطة 
 

ــجيل فـي حقـول  تنفيذ آليات لتسوية منازعات أسماء الحقول على االنترنت بالتعاون مع ادارات التس �

مختلفة وبلغات مختلفة . 
 

وتصميم خدمات الدارة القضايا على الخط وفقا لمتطلبات التجارة االلكترونية وعمليــات تكنولوجيـا  �

المعلومات .  
 

وتنظيم مؤتمر وندوة للتحكيم وندوتين للوساطة وأربعة اجتماعات للمتخصصيــن فـي مجـال أسـماء  �

الحقول آل سنة . 
 

واعداد المعلومات ونشرها وارسالها وتقديمها بالتنسيق مع أنشطة البرنامج الرئيسي ٩ (االتصاالت  �

العالمية) والرد على االستفسارات . 
 

وتطوير العالقات مع المؤسسات األخــرى ال سـيما فـي البلـدان الناميـة والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام  �

االقتصاد الحر بالتنســيق مـع األنشـطة المباشـرة فـي اطـار البرنـامجين الرئيسـيين ١٢ و١٣ بشـأن 
التعاون ألغراض التنمية . 
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الجدول ١١-١١   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ١١ 
مرآز التحكيم والوساطة 

 
ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
  2000-2001    Variation   2002-2003

   Revised    Program    Cost    Total   Proposed
 Object of Expenditure    Budget   Amount    %   Amount    %   Amount    %    Budget

    A    B   B/A    C   C/A   D=B+C    D/A    E=A+D
         

 Staff Expenses         3,699       1,792      48.4      2,255    61.0      4,047    109.4         7,746
 Travel and Fellowships            310           (9)     (2.9)             9      2.9              -            -            310

 Contractual Services            658          243      36.9           32      4.9         275      41.8            933
 Operating Expenses              72          142    197.2             8    11.1         150    208.3            222

         

        4,739      2,168      45.7      2,304    48.6      4,472      94.4         9,211
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
     

  Professionals               2                -                2  
  General Service             19                9              28  
     

 TOTAL             21                9              30  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
     Sub-program    Total

 Object of Expenditure    1    2  
     

 Staff Expenses    
  Posts      7,626              -        7,626
  Short-term Expenses           80           40           120

Travel and Fellowships    
  Staff Missions           40         100           140
  Government Officials              -         100           100
  Fellowships              -           70             70

 Contractual Services    
  Conferences              -           50             50
  Consultants         473              -           473
  Publishing         150              -           150
  Other         260              -           260

 Operating Expenses    
  Premises and Maintenance           72              -             72
  Communication and Other         150              -           150
     

  Total      8,851         360        9,211
 


