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الوساطة يف منازعات التعدي على حقوق امللكية الفكرية :جتربة الفلبني

من اإعداد الس يد :ألن يب .جيبيت ،انئب مدير عام لدلعاية والس ياسات والإنفاذ والعالقات ادلولية
1
يف مكتب الفلبني للملكية الفكرية

ملخص
تطرح العوملة والتفاعالت املزتايدة بني الاقتدادات حتدايت أأمام الإنفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية .ومع تزايد معدلت
التجارة وا ألعامل التجارية ادلولية اكتسبت أاثر نظام امللكية الفكرية وتطبيقه خارج احلدود الوطنية مزيدا من ا أليمهية .ويف
ضوء التعقيدات واحلساس يات اليت تكتنف تناول قضااي امللكية الفكرية ،وتنوع اإجراءات حامية حقوق امللكية الفكرية
وإانفاذها يف الولايت القضائية املتلفة ،يُنظر اإىل الوساطة إكدحد الس بل الفعاةل يف معاجلة املناععات املتعلقة ابمللكية الفكرية.
وينطبق هذا بدفة خاصة عىل قضااي امللكية الفكرية اليت تنطوي عىل اعتبارات جتارية تتطلب النظر فهيا جبدية .ما يريده
أأحصاب احلقوق هو ،يف ا ألسا  ،الرسعة والرسية والكفاءة وقدرا من اإماكنية التنبؤ فامي يتعلق إابنفاذ حقوقهم للملكية الفكرية.
ومع ذكل ،وليك حتظى الوساطة بقدر كبري من القبول والنجاح ،جيب تنظمي أليهتا عىل حنو سلمي؛ واختيار الوسطاء وتدريهبم
عىل حنو مالمئ؛ كام جيب أأن يمتتع امجلهور ومنرب خدمات الوساطة ابملدداقية والقدرة.

 1الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،ول تعكس ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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أأول :املقدمة
 .1تطرح العوملة حتداي ل ألسا اذلي يقوم عليه اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .و ألهنا حقوق خاصة وذات طابع إاقلميي،
فهيي تظل دامئا حمط تساؤل وانشغال إاعاء اإماكنية اإنفاذها عىل حنو فعال يف عرص العوملة .ومن شأأن التجارة ادلولية املتسارعة
اخلطى وعايدة التفاعل بني الاقتدادات والعواقب املشار اإلهيا ل إالنفاذ غري الفعال أأن تدفع ادلول اإىل اإعادة تعريف اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية.
 .2والواقع أأن امللكية الفكرية مل تعد تتسم اب إلقلميية من حي التطبيق وا أليمهية ،بل يه جزء ل يتجز أأ من التجارة ادلولية
والاقتداد العاملي .وهكذا ،مع عايدة جحم التجارة وا ألعامل التجارية ادلولية ،تكتيس الاثر املرتتبة عىل امللكية الفكرية
وتطبيقها خارج احلدود الوطنية أأيضا أأيمهية أأكرب .وحتتاج الفلبني ،بوصفها دوةل انمية ،اإىل جذب املزيد من الاستامثرات
والرشكت لزايدة ا ألنشطة الاقتدادية .ولتحقيق هذه الغاية ،يتعني مراعاة اعتبار همم ،وهو اإقامة نظام ملكية فكرية قوي
ومتواعن وموات ل ألعامل التجارية والدناعة.
 .3ومن التحدايت اليت تواجه اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الفلبني رسعة الفدل يف القضااي .ومن مث ،ملعاجلة هذا
الشاغل ،أأدخلت عدة اإصالدحات ونفّذت ،مثل تعيني حمامك جتارية خاصة ملعاجلة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ وإاصدار
قواعد اإجرائية خاصة بشأأن قضااي امللكية الفكرية ( 18 ، A.M. No. 10-3-10-SCأأكتوبر )2011؛ ومواصةل بناء قدرات
القضاة واملدعني العامني وكتبة احملامك.
 .4ووضع مكتب الفلبني للملكية الفكرية (مكتب الفلبني) ،وحتديدا مكتب الشؤون القانونية ومكتب املدير العام التابعني
هل ،أأهدافا اسرتاتيجية ،يمتثل أأدحدها يف تقدمي س بل انتداف قانونية تتسم ابلرسعة واجلودة والفعالية ،و أأن يكون املكتب هو
املنتد املتار لتسوية املناععات املتعلقة ابمللكية الفكرية .وعىل هذاُ ،أدخل عدد من الإصالدحات ،مهنا ا إلدحاةل الإجبارية
لقضااي امللكية الفكرية اإىل الوساطة.
 .5ومع مراعاة التعقيدات واحلساس يات اليت تكتنف معاجلة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية ،انهيك عن الطرائق املتلفة
اليت يمت من خاللها حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها يف خمتلف الولايت القضائية ،يُنظر اإىل الليات البديةل لتسوية
املناععات ،مثل الوساطة كخيار فعال ملعاجلة املناععات املتعلقة ابمللكية الفكرية .ويريد أأحصاب احلقوق ،قدر املس تطاع ،أأن
يتسم اإنفاذ حقوقهم املتعلقة ابمللكية الفكرية ابلرسعة والرسية والكفاءة وقدرا من اإماكنية التنبؤ.
 .6ويوجد أأساسا نوعان من الانهتاكت يف دحالت التعدي :دحالت التقليد أأو النسخ الرصحي حلقوق امللكية الفكرية
للغري ،ودحالت التقليد املشابه أأو املقارب حلقوق امللكية الفكرية.
 .7وفامي يتعلق ابلتقليد الرصحي ،من املناسب اعامتد اسرتاتيجية اإنفاذ تقليدي وقوي .ويشمل ذكل اإصدار أأوامر التفتيش
وتنفيذها ،وتطبيق أأوامر التعويض الزجرية ،واملقاضاة ،والتعويضات.
 .8وابلنس بة للنوع الثاين من الانهتاكت ،يبدو أأن اإجياد مندة بديةل لتسوية املناععات أأمر معيل وجمدي ،مع مراعاة
املسائل القانونية اليت ينطوي علهيا ذكل ،ومد تعقد احلاةل ،وعدم التيقن من النتيجة ،وتاكليف التقايض ،وخماطر العمل.
وعىل هذا ،فاإن من يفهم مسار معلية التقايض وإاجراءاهتا سينظر ابلتأأكيد يف خيار أخر ملعاجلة الشواغل املتعلقة ابمللكية
الفكرية.
 .9وذلكل ،من املناسب عند اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،الرشوع أأول يف حتليل طبيعة أأس باب ادلعو  ،وحتديد
التعويض املطلوب ،وتقيمي س بل الانتداف املناس بة يف ضوء الظروف اخلاصة بلك دحاةل.
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 .10ويف هذه الورقة ،س تربهن التجربة الفلبينية عىل أأن ألية الوساطة اليت تتسم ابملدداقية واملوثوقية والفاعلية قد تتيح
هنجا فعال يف معاجلة املناععات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،لس امي اإذا كنت القضية تنطوي عىل اعتبارات جتارية.
اثنيا :وضع ا ألسا
 .11يف عام  ،2003نظم مكتب الفلبني برانجما للوساطة ،حي قدّ مت مؤسسة كونفليكت ريزولوشن جروب فونديشن
التدريب املوظفني املتطوعني من املكتب عىل الوساطة ،وعقب تلقي التدريب ،واملشاركة يف حماكة للوساطة يف قضااي
امللكية الفكرية ،قام الوسطاء املتطوعون ابلوساطة يف احلالت املعروضة أأمام مكتب الشؤون القانونية التابع ملكتب الفلبني.
وبغية دمع الربانمج املذكور ،أأصدر مكتب الفلبني ،يف  22ديسمرب " ،2004قواعد بشأأن الوساطة يف احلالت املعروضة
أأمام مكتب الشؤون القانونية" ،حي الوساطة تطوعية ُوجتر يف مردحةل ما قبل احملامكة.
 .12كام يُعد برانمج مكتب الفلبني للخيارات البديةل لتسوية املناععات مثرة س ياسة وطنية للجهاع التنفيذي يف مجيع
الإدارات والوكلت والرشكت اليت متلكها وتس يطر علهيا احلكومة ،بغية دمع اس تخدام هذه اخليارات وتشجيع اس تخداهما يف
دحل املناععات .ومثة توافق بني الربانمج وقانون امجلهورية رمق  ،9285املعروف أأيضا ابمس قانون اخليارات البديةل لتسوية
املناععات لعام .2004
 .13وجر أأثناء تنفيذ الربانمج ،اس تبيان بعض القضااي والشواغل ،مثل دحدوث تضارب افرتايض يف املداحل ،واملوقف
السليب جتاه اإجراءات الوساطة ،وخباصة من جانب العاملني واحملامني يف جمال امللكية الفكرية .ومنذ السامح لفاحيص
العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع بأأن يكونوا جزءا من مجموعة الوسطاء ،اكتسبت معلية الوساطة موضوعية أأكرب .عالوة
جراء الافتقار اإىل املعلومات والوعي الاكفيني بقمية نظام
عىل ذكل ،كنت أأطراف الزناع مرتددة يف طرح مناععاهتا للوساطة ّ
الوساطة وأأيمهيته .و ألن مفهوم تسوية املناععات بطرق بديةل مل يُطبق يف احملامك العادية وبني املامرسني القانونيني اإل دحديثا ،فاإنه
مل يتسن هلم بعد ،ألس باب مفهومة ،النظر يف مزاايه؛ ومن مث ،هناك دحاجة اإىل مواصةل تعزيز النظام وحتسينه.
اثلثا :تعزيز ألية الوساطة يف قضااي امللكية الفكرية
 .14يف يناير  ،2010أأنشأأ مكتب الفلبني مكتبا للوساطة .كام ُأنشئت جلنة توجهيية لتقدمي املساعدة القانونية والتقنية
الالعمة لدياغة القواعد الإجرائية بشأأن اإجراءات الوساطة (املرسوم الإداري رمق  .)2010 .S 154وشهدت القواعد
الإجرائية مشاورات عامة يف  29يوليو  ،2010ويف هناية املطاف ،ص ّدق علهيا املدير العام يف  10أأكتوبر  .2010ومن أأبرع
ما جاء يف القواعد ما ييل :ا إلدحاةل الإجبارية للحالت من مكتب الشؤون القانونية ،ومكتب التوثيق واملعلومات ونقل
التكنولوجيا ومكتب املدير العام اإىل الوساطة ،رشيطة أأل ُحتال ادلعاو بني ا ألطراف أأو دحالت انهتاك حقوق امللكية
الفكرية اإل بعد تقدمي رد؛ والنص عىل فرتة لتسوية القضااي املرفوعة قبل بدء نفاذ القواعد الإجرائية؛ والنص عىل رسية
اإجراءات الوساطة ؛ والنص عىل عقوابت للتخلف عن احلضور يف اجامتعات الوساطة؛ مثل رفض ادلعو أأو اإعالن أأن
املدعى عليه قد ختلّف عن الر ّد .ومن النقاط ا ألخر املهمة أأنه يف دحال فشل الوساطة ،يكون دل ا ألطراف خيار عرض
الزناع عىل اإجراءات التحكمي.
 .15وفامي يتعلق مبسأأةل التحكمي ،أأقام مكتب الفلبني للملكية الفكرية رشاكة مع مركز الفلبني لتسوية املناععات ،ورشكة
( ،)PDRCIاليت تُعد من مراكز التحكمي املؤسس ية الرائدة يف الفلبني .وهكذا ،فامي يتعلق بألية تسوية املناععات املتعلقة
ابمللكية الفكرية  ،مل يؤد مكتب الفلبني للملكية الفكرية وظيفة ش به قضائية حفسب ،وإامنا قدم أأيضا أليتني بديلتني لتسوية
املناععات.
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 .16ويف  9ديسمرب  ،2011أأصدر مكتب الفلبني ،بغية تعزيز اإدارة نظام اخليارات البديةل لتسوية املناععات ،املرسوم
الإداري رمق  208لتوحيد مجيع وظائف النظام يف املكتب يف ودحدة وادحدة تُعرف بودحدة خدمات اخليارات البديةل لتسوية
املناععات .و ُأحلقت الودحدة مبكتب الش ئون القانونية ،حتت ا إلدارة ا إلرشاف املبارش ملدير مكتب الش ئون القانونية .ويرت أأ
معليات الودحدة وموظفهيا ا إلداريني مسؤول اإدارة العمليات ،ويساعده اثنان من موظفي ادلمع الفين وثالثة من موظفي ادلمع
املكتيب .وتتوىل الودحدة اإدارة خدمات الوساطة والتحكمي يف املكتب ،كام تعمل مبثابة مكتب تنس يق لتطوير نظام اخليارات
البديةل لتسوية املناععات كلية مس تدامة حلل املناععات املتعلقة ابمللكية الفكرية .وتتضمن املهام الرئيس ية للودحدة اإدارة
خدمات الوساطة والتحكمي ملكتب الفلبني ،مبا يامتىش مع الس ياسات والقواعد واللواحئ؛ وصياغة الس ياسات والقواعد واللواحئ
اخلاصة ابلنظام؛ وختطيط برامج بناء القدرات وتنفيذها للجهات احملايدة املعمتدة دل مكتب الفلبني؛ و الاضطالع اب ألنشطة
املتعلقة ابلعمليات وتطوير النظام يف القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية.
 .17وقد طبق مكتب الفلبني إاجراءات اعامتد الوسطاء ،واضطلع بربامج تدريب عىل الوساطة .ويف الوقت احلارض ،تضم
قامئة املكتب  17وس يطا معمتدا من همن ش ىت ،ميكن تقس ميها اإىل مجموعتني عامتني :مجموعة العاملني يف جمال القانون ومجموعة
املهنيني الوسطاء  .ومن بني الس بعة عرشة وس يطا ،عرشة مه خرباء قانونيون ،ويشارك مثانية مهنم يف ادلعاو القضائية
واملالحقة القضائية املتعلقة ابمللكية الفكرية .أأما اجملموعة ا ألخر فيشارك معظمها يف الوساطة يف احملامك ،ويف تدريب غريمه
من املهنيني يف جمال الوساطة واخليارات البديةل لتسوية املناععات.
 .18ومبوجب إاجراءات اختيار مكتب الفلبني للوسطاء ،يتعني أأن يتقدم ا ألفراد املرتقبون بطلب للنظر يف اإدراهجم مضن
مجموعة الوسطاء ،ولبد من استيفاهئم للحد ا ألدىن من املتطلبات اليت دحددها املكتب ،كام جيب أأن يكون دلهيم خربة س بع
س نوات عىل ا ألقل يف جمال الوساطة يف قضااي أأو يف جمال قانوين يشمل مناععات بشأأن امللكية الفكرية .وتشمل معايري
الاختيار التعلمي والتدريب واخلربة واخللفية املهنية .وإاضافة اإىل ذكل ،جيب عىل املرحشني اجتياع مقابةل مع جلنة للميض قدما
اإىل مردحةل التدريب عىل معلية الوساطة .ويف مردحةل اثنية ،جيب أأن حيرض املرحشون الناحجون تدريبا متاكمال للوسطاء عىل
حقوق امللكية الفكرية وهماراهتا .و أأعد املكتب برانمج التدريب مبساعدة الويبو ،بغية تعزيز املعرفة واملهارات يف جمال امللكية
الفكرية والوساطة .وتتضمن ادلورة التدريبية ،اليت تس متر ملدة  4أأايم ،حمارضات حول مفهوم الوساطة واخليارات البديةل
لتسوية املناععات ،فضال عن تعلمي متعمق بشأأن امللكية الفكرية ،كام يشمل التدريب حماكة وتقيامي هنائيا.
 .19وتس متر فرتة الاعامتد ملدة س نة وادحدة .و ُجيدد اعامتد الوسطاء املعمتدين ملدة عام أخر رشيطة توسطهم يف اثنيت عرشة
دحاةل عىل ا ألقل ،وجناهحم يف تسوية ست دحالت مهنا عىل ا ألقل .أأما أأولئك اذلين فشلوا يف التوسط ويف تسوية العدد
املطلوب من احلالت فيفقدون اعامتدمه.
 .20ويف  7مايو  ،2014وقمع مكتب الفلبني واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) مذكرة تفامه بشأأن اإاتدحة خدمات
اخليارات البديةل لتسوية املناععات اإىل ا ألطراف يف قضااي معروضة أأمام املكتب .ومن شأأن هذا التعاون أأن يتيح احلدول
عىل خدمات الوساطة اليت يقدهما مركز الويبو للوساطة والتحكمي (مركز الويبو) .و أأسفر اإطار مكتب الفلبني -الويبو عن
اإجراء مشرتك لتسوية املناععات لتسهيل الوساطة يف املناععات املتعلقة ابمللكية الفكرية املعروضة أأمام مكتب الفلبني .وقد
يكون خيار وساطة الويبو اذلي يقدمه مكتب الفلبني مفيدا عىل حنو خاص ل ألطراف ادلولية أأو ل ألطراف اليت تسعى اإىل
تسوية املناععات ذات الدةل يف ولايت قضائية متعددة.
 .21ويف  16أأبريل  ،2015أأطلق لك من مكتب الفلبني والويبو رمسيا خدمة الوساطة بشأأن اإدحاةل القضااي اإىل مركز
الويبو .ودخل اإجراء الوساطة اجلديد دحزي التنفيذ يف  7مايو .2015
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رابعا :الإجراءات
 .22و ُحتال مجيع قضااي امللكية الفكرية ،مثل ادلعاو بني ا ألطراف ،ودحالت انهتاك حقوق امللكية الفكرية اليت مت التحقق
من اإيداعها ردا دل مكتب الش ئون القانونية ،ودعاو الاس تئناف املقدمة اإىل مكتب املدير العام ،واملناععات املتعلقة
برشوط الرتخيص ،اليت تنطوي عىل حق للمؤلف يف ا ألداء العلين ويف ما شابه ذكل من صور نقل املدنف ،املعروضة أأمام
مكتب حق املؤلف ،واحلالت املتعلقة مبدفوعات الإاتوة ورشوط الرتخيص بشأأن حق املؤلف املقدمة اإىل مكتب التوثيق
واملعلومات ونقل التكنولوجيا اإىل الوساطة .ويُعرف لك من مكتب التوثيق واملعلومات ونقل التكنولوجيا ومكتب الش ئون
القانونية ومكتب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ذات الدةل ومكتب املدير العام معروفة بأأهنا ماكتب املنشأأ.
 .23وهيدف اإجراء وساطة مكتب الفلبني اإىل منح ا ألطراف خيارا فعال لتسوية مناععاهتا .وميكن ل ألطراف أأن ختتار اإما
وساطة مكتب الفلبني أأو اإدحاةل قضيهتا اإىل وساطة الويبو.
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 .24ومبجرد اإدحاةل القضية اإىل الوساطة ،يُطلب اإىل ا ألطراف احلضور ل إالدحاطة بشأأن التارخي والوقت اذلي دحدده مكتب
املنشأأ .وتُفرض عقوابت يف دحاةل ختلف ا ألطراف عن احلضور .ويشلك عدم مثول صاحب الشكو يف الإدحاطة أأو يف أأي
اجامتعات أأخر مقررة سببا لرفض ادلعو  .ومن انحية أأخر  ،اإذا فشل املدعى عليه يف حضور هذا الاجامتع ،فقد يُعلن
أأنه خمالف ،وي ُسمح لداحب الشكو بتقدمي أأدةل من طرف وادحد .ويقوم رئيس اإدارة العمليات أأو انئبه املول حسب
ا ألصول ابإدحاطة ا ألطراف علام ابلوساطة كإجراء بديل لتسوية املناععات يستند اإىل املدلحة ،ويساعد ا ألطراف يف اختيار
الوس يط وتعيينه .ويراقب مكتب الفلبني بدقة اس تقالل ا ألطراف يف اختيار الوسطاء ،ما يعين أأن ل ألطراف ودحدها أأن
تقرر اختيار الوس يط .وتبد أأ اإجراءات الوساطة مع مثول ا ألطراف ل إالدحاطةُ ،وختتمت عندما تُهنيي ا ألطراف الإجراءات اإما
بسبب عدم توصل املفاوضات اإىل تسوية أأو بسبب تنفيذ اتفاق التسوية.
 .25ومثة الزتام صارم برسية اإجراءات الوساطة .وهو أأمر من ا أليمهية مباكن؛ نظر اإىل أأن قضااي امللكية الفكرية ،مثل
املناععات بشأأن الرباءات قد تنطوي عىل معلومات رسية ذات قمية جتارية .وتنص املادة  9من القواعد الإجرائية لإجراءات
الوساطة يف مكتب امللكية الفكرية عىل عقد مجيع اجامتعات الوساطة يف ماكن خاص ،وجيب أأن يظل ا إلجراء ،مبا يف ذكل
مجيع الوقائع ،رسية .ولن تُقبل يف الإجراءات القانونية أأي موافقة أأو بيان ُأدىل به خالل الوساطة.
 .26وتس تغرق اإجراءات الوساطة من بدايهتا حىت هنايهتا مدة أأقداها  90يوما.
 .27ويغطي خيار وساطة الويبو لتسوية املناععات املعروضة أأمام مكتب الفلبني مجيع احلالت اليت تتضمن أأساسا طرفا أأو
أأكرث مقمي خارج الفلبني .وخالل الإدحاطة بشأأن الوساطة ،تُبلغ ا ألطراف حبقها يف خيار عرض الزناع أأمام مركز الويبو
للوساطة .وجيوع ل ألطراف تعيني أأي وس يط من فريق الويبو للوساطة ،ولها ان تلجأأ اإىل اختيار اإجراء أخر يستند اإىل
اإجراء الويبو .وعقوابت عدم حضور ا ألطراف الإدحاطة والاجامتعات مماثةل لعقوابت خيار وساطة مكتب الفلبني .وفامي يتعلق
بتلكفة الوساطة ،وضع مركز الويبو للوساطة ابلتشاور مع مكتب الفلبني جدول للرسوم مناس با وفعال من حي التلكفة
يراعي ظروف املناععات .علام بأأن هذه الرسوم تقل كثريا عن رسوم الويبو املعتادة للوساطة.
 .28ويف دحاةل تسوية ا ألطراف للقضية ،يُقدم اتفاق التسوية اإىل مكتب املنشأأ للتدديق عليه.
 .29ويف دحاةل فشل الوساطةُ ،حتاط ا ألطراف علام بشأأن التحكمي ،لس امي مزاايه وإاجراءاته ،بوصفه خيارا أخر لتسوية
الزناع .ويف دحاةل اختيار ا ألطراف عدم عرض القضية للتحكمي ،تقوم ودحدة خدمات اخليارات البديةل لتسوية املناععات إاببال
مكتب املنشأأ ابنهتاء الإجراءات ،وتُعيد القضية اإىل املكتب املذكور لختاذ املزيد من الإجراءات.
 .30وتتحدد الكيفية اليت ميكن هبا اإنفاذ اتفاق التسوية بناء عىل طبيعة القضية .أأما يف وساطة دحالت امللكية الفكرية،
ف ُينفذ القرار اذلي أأسفر عنه اتفاق التسوية من خالل اإجراءات مناس بة يتخذها مكتب العالمات التجارية ،ومكتب
الرباءات .وفامي يتعلق حبالت انهتاك امللكية الفكرية ،يف دحال عدم امتثال ا ألطراف طوعا لالتفاق ،ميكن للطرف املترضر
التقدم بطلب لتنفيذ القرار أأمام احملامك العادية للتعويض عن ا ألرضار وإاجراءات أأخر حمددة .وينطبق ا ألمر ذاته عىل اإنفاذ
قرار التحكمي.
خامسا:

تعزع التجارة وا ألعامل
الوساطة فعاةل يف قضااي امللكية الفكرية ّ

 .31والواقع أأن هتيئة بيئة تكفل حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها من شأأنه أأن يعزع التجارة واملنافسة العادةل يف جمال
ا ألعامل التجارية .وتفضل ا ألعامل التجارية أأن تركز طاقهتا ومواردها عىل العمليات ،وإاقامة أأنشطة اقتدادية أأكرث اإنتاجية .ول
شك أأن الاس مترار يف اإجراءات تقايض متطاوةل وغري مؤكدة ل يساعد عىل الإطالق عىل تعزيز امللكية الفكرية سواء كحق
أأم أكداة للتيمية الاقتدادية.
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 .32ويف اإدحد احلالت ،عىل سبيل املثال ،كن الك الطرفني يعمل موععا ألنواع خمتلفة من مس تحرضات التجميل.
الطرف أألف رشكة أأجنبية ،والطرف ابء رشكة حملية ،واخنرطا يف دعو قامئة حىت الن بشأأن املنافسة غري املرشوعة رفعها
الطرف أألف أأمام حممكة عادية .ث أأقام الطرف أألف دعو أأمام مكتب الفلبني ضد الطرف ابء لتوعيعه منتجات جتميل
مشاهبة ملنتجاته اإىل دحد يبع عىل اللبس ،ومل يكتف الطرف أألف هبذا ،بل قدم طلبا لإلغاء تسجيلني لتدمميني صناعيني
للطرف ابء.
 .33ويف فرباير  ،2011أأحيلت قضية انهتاك حقوق امللكية الفكرية لودحدة خدمات اخليارات البديةل لتسوية املناععات اإىل
الوساطة .وبد أأت اإجراءات الوساطة يف الشهر التايل .ويف يونيو  ،2011قام الطرفان بتسوية وتغطية مجيع القضااي العالقة ،مبا
يف ذكل قضية املنافسة غري املرشوعة املنظورة أأمام احملمكة العادية .ووافق الطرف أألف عىل حسب مجيع القضااي مقابل
اإسقاط ادلعاو املضادة اليت رفعها الطرف ابء .واس تقر الطرف ابء عىل مواصةل تسجيل تدمميه ،غري أأنه وافق عىل عدم
جتديد التسجيل نفسه بعد انهتاء مدته .وا ألمه من ذكل ،أأنه وافق عىل حسب املنتجات موضوع ادلعو من السوق.
 .34ومنذ عام  2011حىت أأبريل  ،2015وافقت أأطراف  729دحاةل من اإجاميل  1 227دحاةل ُأحيلت اإىل ودحدة اخليارات
البديةل لتسوية املناععات عىل املشاركة يف اجراءات الوساطة .ويدل معدل القبول البالغ  ٪59.4عىل ثقة ا ألطراف وإامياهنا
خبدمات الودحدة التابعة ملكتب الفلبني أأو إابجراءات الوساطة .وترتب عىل ذكل ،توصل ا ألطراف يف  309دحالت من مجموع
 729دحاةل اإىل تسوايت ودية .ويعكس ارتفاع معدل النجاح البالغ  ٪42.4كفاءة وهمارات وسطاء مكتب الفلبني.
 .35ويبني اجلدولن التاليان معدلت القبول والنجاح لربانمج مكتب الفلبني للوساطة يف الفرتة من  2011اإىل
أأبريل :2015
اجلدول 1
السنة

عدد الحاالت المحالة

2011
2012
2013
2014

381
298
250
238
60
1227

)ابتداء من إبريل) 2015

المجموع

معدلت القبول

عدد الحاالت التي وافقت فيها األرطاا
المشااكة في الوسارطة

على

معدالت القبول
73.2%
55.7%
50.0%
56.7%
40.0%
59.4%

279
166
125
135
24
729

اجلدول 2معدلت النجاح
السنة
2011
2012
2013
2014
)ابتداء من إبريل) 2015

المجموع

عدد الحاالت التي تم
تسويتها
90
83
55
69
12
309

عدد الحاالت التي وافقت فيها األرطاا
المشااكة في الوسارطة
279
166
125
135
24
729

على

معدالت القبول
32.2%
50.0%
44.0%
51.1%
50.0%
42.4%
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أأفضل املامرسات يف جمال الوساطة

سادسا:

 .36دحدد مكتب الفلبني أأفضل املامرسات يف جمال الوساطة ،اليت سايمهت يف احلدول عىل النتيجة املثىل خلدماهتا:
سابعا:

اإنشاء ودحدة متخددة ملكفة ابإ دارة اإجراءات الوساطة ،وإااتدحة همام تنس يقية واستشارية مجليع ا ألطراف.
اتساق القواعد والإجراءات املتخذة مع املعايري القانونية الوطنية وادلولية .عالوة عىل ذكل ،حتايك اإجراءات
الوساطة اليت يتبعها مكتب الفلبني ممارسات الوساطة املتبعة يف احملمكة ،ومن مث ،ميكن بسهوةل دمج ا ألطراف
املتقاضية والعاملني يف جمال القانون يف نظام الوساطة.
ضامن رسية اإجراءات الوساطة مينح ا ألطراف الثقة للتبليغ عن مداحل لك مهنام ومواقفه خالل الوساطة.
الإدحاةل ا إلجبارية حلالت امللكية الفكرية اإىل الوساطة .يتيح هذا الإجراء الفرصة ل ألطراف لس تكشاف
خياراهتم للتسوية دون أأن يُعوق ذكل ابلرضورة موقفها يف معلية التقايض.
فرض العقوابت املناس بة لعدم احلضور أأثناء الإدحاطة و أأثناء الاجامتعات املقررة للوساطة .ويشجع حضور
الإدحاطة ا ألطراف املتقاضية عىل البح عن تسوية حممتةل للزناع القانوين ،وخباصة مىت توفرت هلم املعرفة
الدحيحة بشأأن اإجراء التسوية ومزاايه.
التأأكد من أأن الوسطاء مؤهلون تأأهيال جيدا ملعاجلة دحالت الوساطة ،سواء من حي كفاءهتم أأم مدداقيهتم
من خالل إاجراءات اعامتد دقيقة.
تنفيذ ا ألخالقيات السائدة يف جمال الوساطة ،لضامن نزاهة الإجراءات والنظام.
اخلامتة

 .37ابلنظر اإىل الاعتبارات املتلفة والتعقيدات اليت تكتنف تطبيق حقوق امللكية الفكرية يف عرص العوملة هذا ،ميكن
القول إان تطبيق ألية اخليارات البديةل لتسوية املناععات ،ل س امي الوساطة ،ميثل أأداة فعاةل حلل املناععات املتعلقة ابمللكية
الفكرية بطريقة فعاةل من حي التلكفة .وينطبق هذا بدفة خاصة عىل القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تنطوي اإما عىل
قضااي قانونية بس يطة أأم معقدة ،ما دامت مقرتنة ابعتبارات جتارية حقيقية.
 .38وهكذا ،من املرحج أأن تؤدي الاس تعانة بألية وساطة فعاةل اإىل نتاجئ اإجيابية ،ليس فقط فامي يتعلق ابلقضااي قيد النظر
أأو ابلقضااي يف دحد ذاهتا ،وإامنا فامي يتعلق جبميع القضااي ذات الدةل ،والقضااي اليت تعوق اإقامة ا ألعامل التجارية ،حىت خارج
الولية ا إلقلميية القضائية للبدل اذلي جتري فيه الوساطة.
 .39وليك حتقق الوساطة قدرا كبريا من القبول والنجاح ،من املهم أأن تكون ألية الوساطة منظمة تنظامي جيدا .و أأن جيري
اختيار الوسطاء وتدريهبم بدورة سلمية؛ و أأن يتسم العاملون ومندة خدمات اخليارات البديةل لتسوية املناععات ابملدداقية
والقدرة.
[هناية الوثيقة]

