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 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة
 

 التاسعة الدورة
ىل  2جنيف، من   3102مارس  5ا 

 
 

 التمهيدية املرحلة يف املنازعات لتسوية البديلة كمبوديا سبل

عدا  *مكبوداي التجارة، وزارة الفكرية، امللكية حقوق قسم رئيس انئب رايض، أأوب دمن ا 

نفاذ معلومات أأساس ية حول  أأوال.  امللكية الفكريةا 

 امللكية حقوق من ابلتجارة املتصةل اجلوانب بشأأن منظمة التجارة العاملية اتفاق يف علهيا املنصوص للرشوط وفقًا .0
نفاذ بشأأن أأحاكًما المكبودية الفكرية امللكية قوانني تتضمن ،(تريبس اتفاق) الفكرية  كام. الفكرية امللكية حلقوق الفعال اال 
جراءات املدنية اال جراءات وقانون املدين القانون من لك يتضمن  خيص وفامي. املؤقتة والتدابري املدنية ابجلزاءات متعلقة ا 
ىل فباال ضافة احلدودية، التدابري  عىل للرقابة العامة املديرية فهيا مبا اخملتصة للسلطات تسمح اليت الفكرية امللكية قوانني ا 

 للمحمكة العام املدعي ومكتب امجلارك وهيئة الاقتصادية والرشطة( Camcontrol) التقليد وماكحفة والواردات الصادرات
ة كوهنا يف يشتبه اليت السلع عن اال فراج بوقف الابتدائية  من بوضوح تس تلزم واملكوس امجلارك قانون يف أأحاكم مثة ،مقّلد

 المكبودية العامة اال دارة وس تعد. ذكلتفوضها للقيام و  ،الفكرية امللكية حقوق انهتااكت أأنواع مجليع تتصدى أأن امجلارك سلطات
 احلامسة املسؤولية هذه س يعكس واذلي القانون، هذا س ميكن من تنفيذ اذلي الفرعي املرسوم مرشوع واملكوس للجامرك

 الصيدالنية ابملس تحرضات املتعلقة لالنهتااكت ابلنس بة أأما. احلدود يف الفكرية امللكية انهتااكت ماكحفة بشأأن امجلارك لسلطات
ن دارة قانون أأيًضا تطبق مكبوداي فا   قانون جبانب احلاالت بعض يف به الاس تعانة ميكن اذلي الصيدالنية، املس تحرضات ا 

 .املس توردة املقّلة ابلسلع يتعلق فامي خاصة املرشوعة، غري واملنافسة التجارية والأسامء العالمات

نفاذ نظام ويسرتشد .3 نفاذ عن املسؤوةل اخملتلفة السلطات بني للتنس يق بأ لية مكبوداي يف الفكرية امللكية ا   امللكية حقوق ا 
نفاذ لتعزيز ولكن. الفكرية امللكية انهتااكت مع التعامل يف اخلاصة وس ياس هتا اخلاص هبيلكها سلطة لك وتمتزي. الفكرية  امللكية ا 

رشاف حتت التاكتف عىل السلطات هذه عتُشج   الفكرية،  3112 س نة تُشلكد  اليت الفكرية امللكية حلقوق الوطنية اللجنة ا 

                                                
*

ن    يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف وحده، وليست أ راء الأمانة أأو أأي من ادلول الأعضاء يف الويبو. املعرب عهناال راء ا 
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 املعنية واملؤسسات الوزارات بني السلس التعاون لمتكني وذكل الفكرية، امللكية بشأأن فريدة وطنية س ياسة وجود لضامن
عدادو  نفاذها ونرشها ولواحئها الفكرية امللكية قوانني العمل، خصوصا، عىل ا  ، الالزتامات هبذه وللوفاء. وا   س نة يف ستُشّكد

نفاذ املعنية الفرعية اللجنة وهام فرعيتان جلنتان،3102  والغرض. العام والوعي ابلتعلمي املعنية الفرعية واللجنة الفكرية امللكية اب 
نشاء من  العامة واملديرية الاقتصادية الرشطة ذكل يف مبا خمتصة، سلطة لك مسؤوليات حتديد هوالفرعيتني  اللجنتني ا 

 املعنيةو  الوزارات بني املشرتكة واللجنة امجلارك وهيئة( Camcontrol) التقليد وماكحفة والواردات الصادرات عىل للرقابة
 مرسوم صاغس يُ  ذكل، عن فضالً و . مكبوداي يف الابتدائية للمحمكة العام املدعي ومكتب والفيديو الأفالم انهتااكت مباكحفة

جراءات بشأأن فرعي نفاذ ا  نفاذ هيئات بني التنس يق وس ُيعزز. القريب املس تقبل يف الفكرية امللكية ا   نطاق تعيني خالل من اال 
نفاذ معنية سلطة لك مسؤولية  من والسلطات احلقوق أأحصاب بني التواصل نظمسيُ  ذكل، عن فضالً . واحض بشّك ابال 

لزام الرمسية للردود ةواحض هنائية مواعيد حتديد خالل  .اال دارية القرارات بتربير السلطات وا 

 احملمكة قرار ويعد. العليا واحملمكة الاس تئناف وحممكة البّلية/املقاطعة حممكة: مكبوداي يف للمحمكة مس توايت ثالثة ومثة .2
. والتجارية واملدنية واال دارية اجلنائية احملامك حتديًداو  احملامك، بني فامي التخصص تعزيز عىل املقبةل اخلطط وسرتكز. هنائًيا العليا
 مع للتعامل فعاةل وأأداة متخصصة هيئة تكون أأنمن شأأهنا  جتارية حممكة المكبودية امللكية احلكومة تنشئ أأن املتوقع ومن

نفاذ واكالت أأو احملمكة دلى مبارشة ادلعوى يرفع أأن وللمدعي. الفكرية ابمللكية املتعلقةاملنازعات و  التجارية املنازعات  أأو اال 
ىل اللجوء ذكل، عن عوًضاميكن لطريف الزناع،   .التحكمي مركز ا 

 امللكية حقوق قضااي تعد وال. مكبوداي يف متخصصون قضاة أأو الفكرية ابمللكية معنية خاصة حمامك ،حالًيا ،هناك وليس .2
بشّك  اليت تنشأأ  القضااي مع للتعامل وخبرية مؤهةل حمامك ال نشاء تس تعد أأن مكبوداي عىل ويتعني. سائدةمن القضااي ال  الفكرية

جراءاهتا احملامك لقواعد مطابقًا ادلعاوى يف النظر هيّك وس يكون. الاقتصادي المنو مزتايد من جراء  البّلان يفاملوجودة  وا 
يف القانون وهلام  متخصصني غري مساعدان قاضيان ويسانده الأساس ية القانونية اخللفية الرئييس لقايضل كونوس ي. الأخرى

 .اجملال يف خبرية دراية

 هيئاتو . 3 فعاةل؛ ولواحئ قوانني وضع. 0) فعالية الفكرية امللكية نظام تزيد أأن شأأهنا من الأمهية ابلغة راكئز أأربع ومثة .5
نفاذ قوية  واكالت بني التنس يق عدم ويتسبب(. زيانيةمن املاكفية  مواردوختصيص . 2 العام؛ الوعيو . 2 الفكرية؛ امللكية ال 
نفاذ جراءات الفكرية امللكية ا  نفاذ وا  عاقة يف اال  نقاص من الفكرية امللكية انهتااكت عىل القضاء محةل ا   رمغعىل الو . فعاليهتا واال 

نشاء  ال مكبوداي، يف والفيديو الأفالم انهتااكت مباكحفة املعنيةو  الوزارات بني املشرتكة اللجنةمن ا  بشّك  القوانني تنفيذأأن  ا 
تباع التعاون يقتيض فعيل ن مث ومن. توجهيية مبادئ وا  نشاء فا  نفاذ املعنية الفرعية اللجنة ا  ىل يريم الفكرية امللكية اب   وضع ا 

نفاذ واكالتاليت متكدن  س ياسةال  جراءات بشأأن الفرعي املرسوم أأن كام. فعال حنو عىل هماهما من تأأدية الفكرية امللكية ا  نفاذ ا   ا 
نفاذ يعزز القامئة مبا الثغرات سيسد الفكرية امللكية   الفكرية امللكية ا 
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 (البديةل الس بل) المتهيدية املرحةل يف املنازعات لتسوية البديةل الس بل .اثنًيا

 أأساس ية معلومات .لفأأ 

فهيا  يعوز واليت حمدودة، الفكرية ابمللكية العامة عرفةامل فهيا تزال ال اليت منًوا الأقل البّلان من مكبوداي لكون نظًرا .6
نفاذ عن واملسؤولون العامون واملدعون القضاة ن الفكرية، امللكية شؤون مع للتعامل واخلربة ادلراية اال   تطلب قد احملمكة فا 
 امللكية قضااي يف قرارها اختاذ قبل وذكل ادلعوى، يف النظرمعلية  يف مشاركهتم تطلب أأو الفكرية امللكية فاحيص من توصية

 بعض تتطلب وقد. عىل تاكليف ابهظة تنطويو  طويالً  وقتًا احملامك دلى املرفوعة الفكرية امللكية دعاوى وتس تغرق. الفكرية
ىل أأربع الفكرية امللكية دعاوى  احلقوق وأأحصاب املامرسون طلب ذكل، عن وعوًضا. اال جراءات ال كامل س نوات مخس ا 

ىل احملليون ىل الطرفان يلجأأ  أأن قبل املنازعات لتسوية بديةل س بل يقدم دور وس يط تلعب أأن التجارة وزارة ا   دعوى رفع ا 
 .احملمكة دلى

متتع املتعاقدة الأطراف" أأن عىل تنص اليت تريبس، اتفاق من( 0)0 للامدة ووفقًا .7  لتنفيذ املالمئة الطريقة حتديد حبرية ت
طار يف املعاهدة هذه أأحاكم ن ،"هبا اخلاصني القانونيني وممارس هتا نظاهما ا  تباع عىل عتُشج   الأعضاء ادلول فا   لها املالمئة الطرق ا 

نفاذ يف هنا منًوا، الأقل البّلان من مكبوداي ولكون. فعال حنو عىل الفكرية امللكية حقوق ا   البديةل الس بل تباعا عىل ثحُت   فا 
 الأساس، هذا وعىل. الفكرية امللكية منازعات لتسوية رنةامل جراءاتمن اال   بوصفها احملامك نظام خارج املنازعات لتسوية

عالانً  ،3117 سبمترب 02 يف ،التجارة وزارة أأصدرت جراءات  مكتب بتأأسيس ا   الفكرية مللكيةاب املتعلقة التقايضيُعىن اب 
دارة مظةل حتتويعمل   .التجارة لوزارة التابعة( الفكرية امللكية مكتب) الفكرية امللكية حقوق ا 

 واال جراءات ادلور ب.

 بديالً  البديةل الس بل وتعد. الوس يط دور يؤدي اذلي التقايض مكتب دلى املنهتك ضد دعواه يرفع أأن للمدعي جيوز .2
ىل أأس بوعني من تس تغرق حيث الطويةل، للمحاكامت جيًدا ىل للوصول أأسابيع عدة ا   حيث من فعاةل فهيي مث ومن ،اتفاق ا 

دارايً  رمًسا وتس تلزم التلكفة  ميكن أأو التجارة وزارة دلى منازعاهتا تسوي أأن أأيًضا املعنية للأطراف وجيوز. فقط رمزايً  ا 
 ينصح القضاء، يواهجها اليت التحدايت ضوء ويف. احملمكة دلى مبارشة املنهتك ضد قضائية دعوى رفع احلق لصاحب
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ىل ابلتوصل ،عادة مولكهيم، القانونيون املامرسون جراءات لأن التجارة، وزارة دلى تسوية ا   فوتلكد  طويالً  وقتًا تأأخذ قد احملامك ا 
ذا. متناسقة غري تكون وقد الكثري  .قضائية دعوى يرفع أأن احلق صاحب بوسع يظلد  الصلح، فشل وا 

جراءات وتُنظم .9  معلية أأو احملمكة يفاملُتبعة  ادلعوى يف النظر جللسة مماثةل تفاوض جلسة خالل من البديةل الس بل ا 
 انئبه أأو التقايض مكتب رئيس يرافقه قدو  انئبه، أأو الفكرية امللكية مكتب مدير الرئييس الوس يط دور ويلعب. الوساطة

 .الفكرية امللكيةيف جمال  وخربة دراية ذو وأأمني

 ، أأحياان،الطرفني رئييس حمايد خشص يساعد قد اال دارية الأعباء وبسبب. ملزمة غري أأو ملزمة اال جراءات تكون وقد .01
ىل التوصل يف برام خالل من عادة للنفاذ قابةل التسوية نتاجئ وتكون. مهنام لك مصلحة عىل بناء لزناعهام، تسوية ا   .عقد ا 

 لتسهيل الفكرية امللكية مكتب من حمايد وس يط اال جراءات يف يساعد قد الزناع، طريف من أأي طلب عىل وبناء .00
ي حنو عىل خالفاهتام تسوية بغية وذكل خمتلفة قانونية نظر وهجة مهنام لّك الذلين الطرفني بني املفاوضات  .ودد

ىل أأقرب الصلح ويعد .03 رضار دون" تفاوض جلسة ا   موظف) الفكرية امللكية مكتب من وس يط رعاية حتتتمت " ا 
 .مكبوداي يف املوفدق أأو احملكد  يفوق ابحرتام حيظى(مليك مدين

 ما وغالًبا. التسوية نتيجة الطرفان وحيدد. مبوقفهيام التشبث من الطرفني ملنع وينظمها العملية الرئييس الوس يط ويوجه .02
لهيا نظرويُ  والرسية؛ ابخلصوصية تتسم( تعاقدايً  علهيا متفق) علهيا جمعمُ  تسوية أ لية صورة يف مرنة تسوية الطرفان خيتار  ا 
 قد اذلي الرئييس الوس يط املصاحل عىل القامئ التفاوض يف ويساعد. التجارية أأعامهلام لسمعة مالءمة أأكرث تسوية أأهنا عىل أأيًضا

ىل التوصل معلية الطرفان يبدأأ  وقد. الطرفان خيتاره ىل اللجوء بوسعهام ويظل البديةل، الس بل عرب تسوية ا   أأي يف احملامك ا 
ن وحيث. وقت نه الطرفني، من لك حبرية حمكومة العملية ا   ذكل، ومع. القرارات اختاذ يف سلطة أأي الرئيس للوس يط ليس فا 

ىل ابلتوصل الطرفني الرئييس الوس يط يلزم قد وأأحياانً  برأأيه، يديل أأن الرئييس الوس يط من الطرفان يطلب قد  من تسوية ا 
جراء خالل داري ا  نفاذ يف سلطة الرئييس للوس يط ليس ذكل، عن فضالً . ا  ن مث ومن. ما حك ا  جراءات فا   عن التعويض ا 

عدام السلع ومصادرة الأرضار  الصحة عىل تؤثر اليت ةاملقّلد  السلع حاةل يف ولكن. الطرفني ابتفاق سوى تخذتُ ال  السلع وا 
ن العامة، جراءات رشح خالل من ـ الطرفني حيثد  الرئييس الوس يط فا   حقوق ابنهتاك املتعلقة واجلزاءات احملامك دلى التقايض ا 
عدام عىل ـ الفكرية امللكية ىل هتاعود بلتجند  السلع تكل ا   .التجارية القناة ا 

 :التالية ابخلصائص تمتزي لأهنا الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة للمنازعات مالمئة البديةل الس بل عدوتُ  .02

جراء -  واحد حمايد ا 
 الأطراف حرية -
 احلياد -
 اخلربة -
 الكفاءة -
 الرسية -
 االتفاق هنائية -
 الطرفني عالقات عىل احلفاظ -

جراء .05  من محمية ويه ادلويل التعاون صعيد عىل جتارية كأداة غالًبا الفكرية امللكية حقوق س تخدمتُ  واحد حمايد ا 
جراءات خالل ىل التوصل عدم احامتل مما يطرح خمتلفة قانونية أأنظمة يف متعددة ا  ن مث ومن. متناسقة نتاجئ ا   املنازعات فا 

ن. القانونية الأنظمة متعددة جتارية بيئات ومن البّل من خمتلفة أأجزاء من اأأطراف تتضمنكثريا ما  الفكرية ابمللكية املتعلقة  ولأ
ىل التوصل عدم احامتل يطرح مما الفكرية، امللكية حبقوق يتعلق فامي حمدودة احملامك خربة نه متناسقة، نتاجئ ا   عىل بناء ـ ميكن فا 
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 اليت والتعقيدات( والتلكفة الوقت حيث من) لنفقاتل  اجتنب) البديةل الس بل عرب الزناع تسوية ـ الزناع طريف من أأي طلب
نظمة املتعدد التقايض يتضمهنا  .القانونية الأ

 يف التحك من أأكرب بقدر للمتتع الفرصة للطرفني يقدم فالوس يط. ابخلصوصية غالًبا البديةل الس بل تتسم الأطراف حرية .06
 من أأفضل التعويض أأجل منالطرفني  بني التفاوض ويعد(. التفاوض معلية يف املساومة عىل القدرة) الزناع تسوية طريقة

ىل  املنهتك، مقاضاة ماكنيةنظرا ا  جراءات مبوجب ابلسجن عقوبة صدور ا   بعض يف ،أأيًضا للوس يط جيوز ذكل ومع. احملمكة ا 
ىللتوصل اب الطرفني يلزم أأن احلاالت، جراء خالل من اتفاق ا  داري ا   التسجيل معليات يدير الفكرية امللكية مكتب ولأن. ا 

ن ماكنه، فا  ىل التوصل عدم حاةل يف اب  لغاء يأأمر أأن ،اتفاق ا  ذا التسجيالت اب   حنو عىل اس تخدهما املسجةل العالمة ماكل اكن ا 
ى املسجل الأصيل الشّك خيالف ىل الفكرية امللكية مكتب ويستند. أ خر لشخص مسجةل عالمة حقوق عىل وتعدد  الأحاكم ا 

 غري واملنافسة التجارية والأسامء العالمات قانون تنفيذ بشأأن الفرعي املرسوم يف(( 2)و( 2)32 املاداتن) الصةل ذات
ىل التوصل عىل املنهتك ثد حل املرشوعة ال اتفاق ا   .السجل من املسجةل العالمة ذفحتُ  وا 

 عىل حيصلحيث ميكنه أأن  احمللية، احملامكالقضااي املرفوعة أأمام  يف الطرفني أأحد هبا يمتتع قد مزية أأي لتجنب احلياد .07
ذا عظمية اسرتاتيجية مزااي ماكنية للطرفني البديةل الس بل تتيح احمللية، واال جراءات املطبق ابلقانون دراية عىل اكن ما ا   ا 

ىل للتوصل التفاوض ىل اللجوء من أأفضل) تسوية ا  ماكنية رفض ذكل، عن عوًضا أأو ،(احملامك نظام ا  ىل التوصل ا  . اتفاق ا 
ىل اللجوء حاةل يف ولكن  .الطرفني يريض ال حمكًا القايض يصدر قد احملامك، نظام ا 

 ، وهو أأمر الزمالفكرية امللكية حقوق جمال يف خاصة خبربة الرئييس الوس يط يمتتع البديةل، الس بل حاةل يف اخلربة .02
 .املنازعات لتسوية

ذا رسية عهنا صادرة نتيجة وأأي اال جراءات يبقيا أأن للطرفني يتاح البديةل، الس بل حاةل يف الرسية .09  مما. ذكل أأرادا ا 
 السمعة تكون ما غالًبا أأنه حيث ابلغة، أأمهية ذي الأمر هذا يكون وقد للزناع، املوضوعية الأسس عىل ابلرتكزي يسمح

برام خالل من املشرتك االتفاق ينفذا أأن للطرفني وميكن. الفكرية امللكية حقوق منازعات يف احملك عىل التجارية  وتعد. عقد ا 
جراءً  البديةل الس بل ال ابخلصوصية ميتاز ا  ذا ا   خيص فامي الرسية عىل حتافظ أأن الأطراف مجليع فيحق ذكل؛ غري عىل اتُفق ا 

 .التسوية اتفاق

ىل للحاجة نظًرا الكفاءة .31 جراءاتضامن الكفاءة يف  ا  ماكنية للطرفني البديةل الس بل تتيح املنازعات، تسوية ا   يف التحك ا 
ىل للوصول( قصرية زمنية همل) اال جراءات جراءات يؤخر أأن املنهتك الطرف حياول وعندما ترضهيام؛ رسيعة نتيجة ا   صاحب ا 

جراءات خالل ومن. اال جراءات من لالنهتاء زمنية همةل حيدد أأن للوس يط حيق احلق،  خبري ومبساعدة الشامةل الزناع تسوية ا 
ىل التوصل ميكن حمايد،  .هنايئ تسوية اتفاق ا 

 ال التقايض، جوالت من أأكرث أأو جوةل خالل من احملمكة قرارات عىل الاعرتاض ،عام بوجه ،يتاح بيامن االتفاق هنائية .30
ىل عادة البديةل الس بل اتفاقات ختضع ىل اللجوء للطرفني جيوز االتفاق، خرق حاةل ويف الاس تئناف؛ ا   .احملامك ا 

. رشاكء بني الأجل طويةل عالقات خالل من عام بوجه الفكرية امللكية حقوق تس تخدم  الطرفني عالقات عىل احلفاظ .33
جراءات البديةل الس بل وتعد دارية ا   خصيًصا ومصممة مرنةيه و الطرفني، من طلب عىل بناء وجتري ابخلصوصية، تتسم ا 

 للزناع املوضوعية الأسس عىل الرتكزي يف الطرفني اال جراءات رسية تساعد ذكل، عن فضالً و . الطرفني احتياجات لتناسب
ف من دوان  .العامة أ اثره التخود
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 املتعدية السلع من التخلص ج.

 من التخلص كيفية حتديد يف احلق باكمل احلق صاحب يمتتع واملنهتك، احلق صاحب بني التصاحل جلسة عقد فور .32
 حتث( وغريها الأطفال ولعب والأحذية القمصان مثل) العامة الصحة عىل تؤثر ال اليت ةاملقّلد  للسلع وابلنس بة. املتعدية السلع
ىل التوصل عىل الطرفني التجارة وزارة  عن حمددة زمنية ملدة التجارية القناة يف دراهجااب   السلع تكل من التخلص بشأأن اتفاق ا 

نتاج شهادة توفري طريق  الفلفل وصلصة اكلأدوية) العامة الصحة عىل تؤثر اليت ةاملقّلد  السلع أأما. املعنية الوزارات تصدرها ا 
هنا( وغريها الس يارات غيار وقطع احلار  ة؛املقّلد  السلع من التخلص كيفية بشأأن الهنايئ القرار احلق صاحب ويتخذ. تُعدم فا 

 .اليت يقوم هبا التعدي أأنشطة لوقف فرصة يعطيه بأأن احلق صاحب املنهتك يقنع قد ذكل، ومع

نفاذ واكالت مع التعاون د.  الأخرى اال 

ىل  ابال ضافة ،الفكرية امللكية مكتب سعىي  .32 ىل تقدمي  البديةل، الس بل مسؤوليةتوليه ا   قضااي بشأأن للمحمكة توصياتا 
طار ادلعاوى يف النظر جلسات يفاملشاركة  أأو الفكرية امللكية نفاذ. احملمكة أأمام املرفوعة ا   بناءً  ،كام يوفر املكتب لواكالت اال 

جراءاهتا تتخذ أأن قبل التسجيل حاةلمن  التحقدق خدمة ي ،اطلهب عىل  .التعدي بشأأن ا 

 التعدي يف ماكحفة اخلاص القطاع مع الرشاكة ه.

نفاذ واكالت مع أأيًضا الفكرية امللكية مكتب تعاون ة،قّلد امل سلعال  بشأأن املرفوعة القضائية ادلعاوى عدد لتقليل .35  ا 
قناع ،تفامه مذكرة خالل من ،أأخرى ابالمتناع  املتاجر أأحصاب أأو الكبرية التاحمل أأو الأرايض مالك مثل اخلاص القطاع ال 

 .ةقّلد عن بيع السلع امل

 اخلالصة و.

 يف جمال ربةاخلو  عرفةمن امل ال ميلكون القدر الاكيف منًوا الأقل البّلانساكن  أأن المكبودية املامرسات خالل من أأوحضنا .36
 حقوق منحعىل  الفكرية امللكية مكتبأأن يقترص دور  ال ينبغي مث ومن. الفكرية امللكية أأمور مع للتعامل الفكرية امللكية
دارهتا الفكرية امللكية نفاذ يف املشاركة بل جيب أأن يشمل أأيضا ،وا   املنازعات لتسوية البديةل الس بل توفريو  الفكرية امللكية ا 

نفاذ واكالت مع والتعاون المتهيدية املرحةل يف ىل اللجوء قبل اال   .احملامك ا 
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  :ملحوظة

رسال ميكن - ىلللتقايض  دعوة ا   .الأقل عىل أأايم بس بعةالتقايض  جلسة بدء قبل الطرفني ا 

 قد احلاةل هذه ففي املعقدة، القضااي عدا فامي مرات، ثالث من أأكرث ادلعوة ترسل أأن ميكن ال عام، وبوجه -
ضافيتني مرتني ادلعوة ترسل  .ا 

 الأمثةل الواقعية أأفضل

 

   

           

            

           

           

             

                                   

               

           

      

    

                              

                                                                 

                                                                    

       

   

    



WIPO/ACE/9/5 
8 
 

 

 

 

  



WIPO/ACE/9/5 
9 
 

 

حصاءات  3100 الفكرية، امللكية عىل التعدي ا 

 

 

 الس نة

 

 

 الواردة العرائض

  المتهيدية املرحةل يف املنازعات لتسوية البديةل الس بل

 

لت  ُرحد

 

 والرفض السحب

 خطاب التعديل،
 شهادة التحذير،

 الزناع تسوية الصالحية،

2010    3 

2011 26 1 19  

 9 19 1 29 اجملموع

 

حصاءات  3103 الفكرية، امللكية عىل التعدي ا 

 

 

 الس نة

 

 

 الواردة العرائض

  المتهيدية املرحةل يف املنازعات لتسوية البديةل الس بل

 

لت  ُرحد

 

 والرفض السحب

 خطاب التعديل،
 شهادة التحذير،

  الزناع تسوية الصالحية،

2011    9 

2012 29 4 20  

 14 20 4 38 اجملموع

 

حصاءات  3102 الفكرية، امللكية عىل التعدي ا 

 

 

 الس نة

 

 

 الواردة العرائض

   المتهيدية املرحةل يف املنازعات لتسوية البديةل الس بل

 

لت  ُرحد

 

 والرفض السحب

 خطاب التعديل،
 شهادة التحذير،

 الزناع تسوية الصالحية،

2012    14 

2013 19 5 19  

 9 19 5 33 اجملموع

 [الوثيقة هناية]


