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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
 0204مارس  5ا ىل  2جنيف، من 

 
 

 األنظمة البديلة لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق عملهاممارسات 

عدامن   *، ميوخن، أأملانياغيسلشافت-فراوهنوفرمؤسسة ، غروس ميخائيل ادلكتورد: ا 

 غيسلشافت: حقائق وأأرقام-مؤسسة فراوهنوفر أأول.

يف الوقت تضّم يه أأكرب منظمة للبحوث التطبيقية يف أأورواب، و )املؤسسة( غيسلشافت-مؤسسة فراوهنوفرتعد  .0
ددمه عىل اذلين يزيد ع في املؤسسةموظغالبية ن وؤهلاملن وهددسامل علامء و ميثّل الو حبث مس تقةل.  ةمعهدا ووحد 66الراهن 
جاميل مزيانيهتا الس دوية  موظف. 00 222 من العقود مهنا مليار يورو  0,6 يتأأىتمليار يورو  0,1للبحوث اخملصصة ويبلغ ا 

 البحثية.

 الاخرتاعات والرباءات:

جناز اخرتاعات ن عمؤسسة لل فروع البحث التابعة أأبلغت، 0200عام يف  .0 ىل امجموعه يصلا   جيري اخرتاعا 616 ا 
يداع  حمفظة املؤسسة من احلقوق النشطةارتفعت وقد %. 02 أأكرث منأأي  ،مهنااخرتاعا  411براءات بشأأن طلبات  ا 

ىل ماطلبات الرباءات من )براءات الاخرتاع ومناذج املدفعة( و  تزايد عدد اتفاقات كام  ،0200يف هناية عام  6022مجموعه  ا 
ىلليصل الرتخيص املربمة   اتفاقا. 2060ا 

                                                
*
آراء املؤلف يه الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.وحده أ  وليست ابلرضورة أ
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 لتسوية املدازعات بديل نظام: غيسلشافت -فراوهنوفر .اثنيا

 البحث والتطوير واتفاقات الرتخيص أألف.

 يف جمال الأجانب الرتاخيص أأحصابو املتعاقدين  عددزتايد كبري يف بؤسسة امل أأقرت، أأثداء الس دوات امخلس املاضية .2
 بشأأن اجلوانب التالية:بصورة مكثفة للغاية  حياولون التفاوضمّمن  والتطويرث البح

  تطبيقه الواجبالقانون 

  تسوية املدازعاتماكن 

 بشأأن هذه اجلوانب؟ والتطويريف جمال البحث أأحصاب الرتاخيص و املتعاقدين تفاوض  ما يه أأس باب

 الأقرب قانون ادلوةلطبق ، ي  الواجب تطبيقهيف حتديد القانون  درص أأجنيبع  أأي عقد مربم معفشل أأطراف  يف حاةل .4
، اكنامل حتديدويف حاةل عدم  .املسجل يف العقد يقع فهيا ماكن تسوية املدازعاتالعادة قانون ادلوةل اليت يف هو . و صةل ابلعقد

وحصة اتفاق الرتخيص  يف حصة اتفاق البحث والتطوير البّت احملمكة اليت تتلقى طلب فهيا تقع طبق قانون ادلوةل اليت ي  
 .(عرتاف بقرارات التحكا  الأجنبية وتدفيذهابشأأن الا 0151لعام اتفاقية نيويورك املادة اخلامسة من املرجع: )

 .دراية به دليهقانون  لتطبيقالتفاوض  ذلكل حياول لك طرف من الأطراف .5

 :الواجب تطبيقهالقانون 

 "قانون حمايد" جيب اختياره؟ أأيّ 

 قانون:يف معظم احلالت  اختارتأأطراف التفاقات أأن مؤسسة لل تبّي  .6

 سويرسا؛ 

  المنسا؛أأو 

  نلكرتاأأو  .ا 

ويرسا والمنسا واململكة املتحدة يف س يةقانون ال الاستشاراتمن رشاكت رشاكت  2فت املؤسسة كّ  ،0200يف عام و .0
 المنساوي( مبوجب القانون السويرسي والقانون خيصوالرت  ،البحث والتطويرلمؤسسة )ل المنوذجية عقودالبعض  بدراسة

 .زييوالقانون ال نلك

دارات املعدية. تفقديةأأعدت املؤسسة قوامئ  ادلراساتتكل ونتيجة ل  .1  لل 

ن وأأ القانون المنساوي  وأأ القانون السويرسي تطبيق عىل  املعديةالتفاقات  يف دصال يف حاةل عدم و .1  ،زييلكالقانون ال 
منا آخر "حمايد"، ا  لك حاةل  يف والبّت  اتدراسة التفاقاستشارات قانونية ب ذ بتلكيف رشكةتقوم املؤسسة عددئ قانون أ

 .املوضوعية أأسسها استنادا ا ىل

اقرتحت رشكة الواجب التطبيق بيامن القانون هو  انون الأملاينالقأأن يكون املؤسسة  اقرتحت ،0200مثال: يف عام  .02
رشكة  فت املؤسسةكّ و نيويورك. ولية ، واتفق الطرفان عىل تطبيق قانون تطبيق قانون ولية اكليفورنيا اكليفورنيامن 
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دولر أأمرييك  00 222بلغت التلكفة مبوجب قانون ولية نيويورك ) دراسة اتفاق الرتخيصيف نيويورك ب استشارات قانونية
مبوجب قانون ولية العمل  هاقبول جملرد مليي دولر أأمرييك  2تلقت املؤسسة و . (لساعةل  اأأمريكي ادولر  115تقريبا/مبعدل 

 .نيويورك

 ؟عاتاز دتسوية امل بديل ل نظام وأأّي  /ماكن لتسوية املدازعات؟ أأيّ 

جراء  تراخيصها حلاميلاملؤسسة تتيح  ،0221منذ عام  .00  :ثلثةمس توايت  يتضمن لتسوية املدازعات بديلا 

ىل التفاوض ،نزاع حدوثحاةل يف  (0 ىل  22من  :التفاوض. مدة تلجأأ الأطراف أأول ا   تقومييا. يوما 12ا 

ىلتلجأأ  ،يف حاةل فشل املفاوضاتو (0 ىل  22من  :الوساطةالوساطة. مدة  ا   يوما تقومييا. 12ا 

ىل ال  ، تلجأأ يف حاةل فشل الوساطةو (2  حممك واحد.رشاف اب   لعج  املتحكا  ا 

 (:0200من عام  اعتبارااس تثناء )

ذا  .00 ىل املس توى الأول )املفاوضات(سوى  ل ميكن اللجوءيورو  022 222املبلغ املتدازع عليه مل يتجاوز ا  ىل  ثّ  ،ا  ا 
 .ةوطديحممكة  الاحتاكم أأمام

جراء السبب:  تلكفة! ادلفع الأورويب أأقلّ  ا 

 نس بة القبول:

 !يف جمال البحث والتطوير رتاخيصأأحصاب ال/  املتعاقدين% من 15 بقبولى املس تو الثليث جراء ال  حيظى  .02

 ع ي ابلوساطةاملعمل الفريق  ابء.

دظام بديل لتسوية ب  نرش الأفاكر املتعلقة من أأجل ابلوساطة" املؤسسة "فريق معل معديا أأنشأأت، 0200يف عام  .04
املائدة املس تديرة  نظاميف  اعضو  وابعتبار املؤسسة توفري املال والوقت.ا ىل  –عىل الأقل  -والسعي املدازعات داخل املؤسسة

دارة الزناعا للوساطة ماكهنا ت يف الصداعة الأملانية وا  الاس تفادة من خربات الأعضاء الآخرين يف املائدة فا ن اب 
 .(www.RTMKM.de)"املائدة املس تديرة" املس تديرة

 بتنس يق العملية يقوم الوسطاءو . دظراءدور ال  بون وذوو خربةس بعة وسطاء مدرّ ؤدي ي نزاعاتيف حاةل وقوع و .05
جراء و  عداد الواثئقاك  ) واملشاركة فهيا ة، يقدم ف اثلثاطر أأ مع  الزناعاتيف حاةل و اجلداول الزمنية(.وضع املفاوضات و ا 

أأو غري  اخلرباءرأأي  وأأ صغرة امل ةاماحمل وأأ التحكا   وأأ ، الوساطة )مثل " املداس بةالوس يةل"واختيار  ل جيادالوسطاء املشورة 
 (.وغريمه "احملايدة" )مثل الوس يط واحملمك واخلبري اجلهةو  (ذكل

دارة و  .06  .ادلاخلية الزناعاتمتابعة املوظفي شؤون تتوىل ا 

قامة و  هديةالكفاءة امل رسية و ال يكفل الوسطاء و  .00 ىل ا  خرى داخل املسؤوةل الأ  قطاعاتالتقييد وعدم  ش بكةيسعون ا 
دارة الشؤون )مثل  املؤسسة دارة الرباءات ا  دارة الرتاخيصالقانونية وا   قطاعاتال دفذ الوساطة دامئا ابلتنس يق معت  و (. وغريها وا 

دارة الشؤون ق الوساطة مع ينس  بت  الوسطاءقوم ي الزناعات مع أأطراف اثلثةحاةل خرى. ويف املسؤوةل الأ   القانونية.ا 

http://www.rtmkm.de/
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 :التايل عن طريق العدوان الربيدي ال لكرتوين ميكن التواصل مع فريق العمل املع ي ابلوساطةو  .01
mediation@Fraunhofer.de  معل  يومعىل الاس تفسارات يف غضون  ويرّد الفريق .أأعضائه ابللتقاء خشصيا معأأو

 واحد.

رسال و  .01 لأغراض لقيود الزمنية والزتاما اب واحدوقت يف والفاكس الربيد عن طريق  املهمةو/ أأو  العاجةلالواثئق جيب ا 
نذارات  اس تصدار  .ؤقتةما 

 قضية جا .

 0200 :الس دة

 0 :عدد الأطراف

 أأملانيا :لأطرافاملقر القانوين ل

، واتفاق البحث والتطوير، والتعاون رباءة وادلراية الفنيةالاتفاق ترخيص  :موضوع الزناع
 العام

 س دوات 6 مدة الزناع حىت الوساطة:

 يوم 0,5 مدة الوساطة:

 (EUCON) املدازعاتاملعهد الأورويب ل دارة  : ميوخن، أأملانيابديةل لتسوية املدازعاتمنظمة 

 0 عدد الوسطاء:

 يورو/طرف تقريبا( 6 522) يورو تقريبا 02 222 التلكفة:

 :التسوية الوساطة: ةجنتي

طار اتفاق   ،للبحث والتطويرواحد  يا 

 اتفاقا ترخيص

 :أأس باب التسوية

 ؛حمامهيامحضور دون  امبيهنفامي الطرفان  حتدث 

  ؛يفلالك الطر املفاوضي السابقي استبدال 

  ارجاخل اخل/ادلفاوضي ذوي خربة من مل الآنالطرفي ار ياخت 
 : وسطاء ذوو خربة(.جزئيا)

mailto:mediation@Fraunhofer.de
mailto:mediation@Fraunhofer.de
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 وهجة نظر اثلثا.

رساء من أأجل  اتباع هنج طويل الأمد  من اخلربة العملية للمؤسسة أأنيتبّي  .02 لوقت توفريا ل ل دارة الزناعات انحج نظاما 
آن واحد. من الأمور الصعبة واملال  والرضورية يف أ

 !ل رسائهاجلهود اليت ت بذل  من وهجة نظري،ذكل الدظام يس تحق، لكن و  .00

 ]هناية الوثيقة[


