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 : جتربة الفلبنيمنازعات التعدي على حقوق امللكية الفكريةالوساطة يف 

عداد نفاذ اتس ياسال و  لدلعاية انئب مدير عامن يب. جيبيت، لأ   الس يد: من اإ  والعالقات ادلولية والإ
 1يف مكتب الفلبني للملكية الفكرية 

 ملخص

نفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية.  أأمامحتدايت قتدادات بني الا ةاملزتايد تالتفاعالو العوملة  طرحت  معدلت تزايد ومعالإ
يف ويمهية. ا من الأ مزيد  خارج احلدود الوطنية  هوتطبيق امللكية الفكرية نظام أ اثر اكتسبتادلولية  الأعامل التجاريةو التجارة 

جراءا وتنوع ،قضااي امللكية الفكرية تناول اليت تكتنفساس يات احل لتعقيدات و ا ضوء حامية حقوق امللكية الفكرية  تاإ
نفاذها يف  ىل ، ةتلفامل  الولايت القضائيةواإ . مللكية الفكريةاب املتعلقة ناععاتامل معاجلة يف  فعاةلال الس بلدحد  كإ الوساطة يُنظر اإ

 هيريدما . تتطلب النظر فهيا جبديةاليت تنطوي عىل اعتبارات جتارية عىل قضااي امللكية الفكرية  ةخاص بدفةهذا ينطبق و 
ماكنية و  الرسعة والرسية والكفاءة ،سا يف الأ هو، أأحصاب احلقوق  لملكية الفكرية. ل هم نفاذ حقوق ابإ  فامي يتعلق لتنبؤاقدرا من اإ

وتدريهبم وسطاء الاختيار و ؛ سلمي عىل حنو هتاأ لي ميمن القبول والنجاح، جيب تنظ بقدر كبري الوساطة حتظىوليك ومع ذكل، 
 والقدرة.دداقية ابملخدمات الوساطة  ومنرب امجلهوركام جيب أأن يمتتع ؛ عىل حنو مالمئ

  

                                                
1

 ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف، ول تعكس ابلرضورة أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. 
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 املقدمة أأول:

نفاذ  حتداي للأسا  اذلي يقوم عليهالعوملة  تطرح .1 قلمييذات طابع و  ةخاصحقوق  ولأهنا .حقوق امللكية الفكريةاإ ، اإ
ماكنية  عاء اإ نفاذفهيي تظل دامئا حمط تساؤل وانشغال اإ املتسارعة  ادلوليةلتجارة امن شأأن و عىل حنو فعال يف عرص العوملة.  هااإ

لهيا والعواقب الاقتدادات بني وعايدة التفاعل اخلطى ىل  أأن فعالغري النفاذ لالإ  املشار اإ عادةتدفع ادلول اإ نفاذ حقوق  اإ تعريف اإ
 امللكية الفكرية.

جزء ل يتجزأأ من التجارة ادلولية  يه بل ،يمهيةالأ قلميية من حي  التطبيق و تتسم ابلإ مل تعد  امللكية الفكريةأأن الواقع و  .2
 املرتتبة عىل امللكية الفكرية ال اثر تكتيس، ادلولية الأعامل التجاريةارة و التججحم عايدة مع والاقتداد العاملي. وهكذا، 

ىل جذب املزيد من الاستامثرات  بوصفها ،حتتاج الفلبنيو . أأكرب أأيمهيةأأيضا خارج احلدود الوطنية  هاوتطبيق  دوةل انمية، اإ
قامة نظام و  ،ماعتبار هممراعاة  يتعني، الغاية هلتحقيق هذو الأنشطة الاقتدادية.  لزايدة والرشكت قوي  ملكية فكريةهو اإ

عاملموات لو ومتواعن   والدناعة. التجارية لأ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف الفلبني رسعة  ومن .3 ، ملعاجلة هذا ومن ثم يف القضااي.  الفدلالتحدايت اليت تواجه اإ
صالدحات ةدأأدخلت عالشاغل،  صدار؛ مللكية الفكريةاملتعلقة ابقضااي ال ملعاجلة حمامك جتارية خاصة تعيني مثل ،ونفّذت اإ  واإ

جرا قدرات بناء  ومواصةل(؛ 2011أأكتوبر  A.M. No. 10-3-10-SC  ،18) امللكية الفكرية بشأأن قضاايخاصة  ئيةقواعد اإ
 لقضاة واملدعني العامني وكتبة احملامك.ا

التابعني  املدير العاممكتب و  لشؤون القانونيةا بمكتوحتديدا ، )مكتب الفلبني( لملكية الفكريةل لفلبني امكتب وضع و  .4
املكتب هو يكون أأن و  ،ةيالفعال و  اجلودةو  تتسم ابلرسعةس بل انتداف قانونية  تقدمييف  أأدحدهايمتثل ، سرتاتيجيةا اأأهداف، هل

 الإجباريةدحاةل لإ ا مهناعدد من الإصالدحات،  ُأدخل، وعىل هذا. مللكية الفكريةاب املتعلقة ناععاتامل تسوية ل  املتاراملنتد  
ىل ا امللكية الفكرية لقضااي  وساطة.لاإ

 ةتلفامل الطرائق قضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية، انهيك عن ال معاجلة اليت تكتنفساس يات احل تعقيدات و ال مراعاة ومع  .5
نفاذها يف خمتلف  ىل ال  ، الولايت القضائيةاليت يمت من خاللها حامية حقوق امللكية الفكرية واإ تسوية ل بديةل ال  اتلييُنظر اإ

أأن ، املس تطاعأأحصاب احلقوق، قدر  ويريد. عاجلة املناععات املتعلقة ابمللكية الفكريةمل فعال خيارك مثل الوساطة  ،املناععات
نفاذ حقوق يتسم  ماكنية و  الكفاءةلرسعة والرسية و ابمللكية الفكرية اب هم املتعلقةاإ  .التنبؤقدرا من اإ

التقليد أأو النسخ الرصحي حلقوق امللكية الفكرية دحالت دحالت التعدي:  الانهتاكت يف منوعان أأساسا ن يوجدو  .6
 قوق امللكية الفكرية.حلاملقارب أأو  املشابهتقليد ودحالت ال ، للغري

نفاذ تقليدي اسرتاتيجية  من املناسب اعامتدرصحي، ال لتقليدابفامي يتعلق و  .7 صدار أأوامر وقوياإ  التفتيش. ويشمل ذكل اإ
 .والتعويضات، املقاضاةو ، ةزجريالتعويض المر وا، وتطبيق أأ هاوتنفيذ

جياد ، يبدو أأن تنهتاكابلنس بة للنوع الثاين من الاو .8 مع مراعاة  ،معيل وجمديأأمر مندة بديةل لتسوية املناععات اإ
. العملخماطر و  ،التقايض تاكليفو ، النتيجة، وعدم التيقن من احلاةل ومد  تعقد ،ذكل علهيا نطويي املسائل القانونية اليت 

ن وعىل هذا جراءاهتا التقايض  معلية مساريفهم  من، فاإ مللكية املتعلقة اب شواغلعاجلة ال ملأ خر  خيار يفابلتأأكيد  سينظرواإ
 .الفكرية

نفاذ حقوق امللكية الفكرية،  عندمن املناسب ، وذلكل .9 ادلعو ، وحتديد  أأس بابطبيعة  حتليليف أأول  الرشوعاإ
 .لظروف اخلاصة بلك دحاةلا يف ضوء ةاملناس ب س بل الانتدافاملطلوب، وتقيمي  التعويض



WIPO/ACE/10/5 
3 
 

 تتيحقد  ةيفاعل الو  ةيواملوثوق  ملدداقيةتتسم اب اليت أ لية الوساطةأأن  عىل التجربة الفلبينية س تربهنيف هذه الورقة، و .10
ذا كن لس امي ،ابمللكية الفكرية املناععات املتعلقةمعاجلة يف فعال  هنجا  .جتاريةاعتبارات تنطوي عىل  القضية تاإ

 وضع الأسا  اثنيا:

 كونفليكت ريزولوشن جروب فونديشن قّدمت مؤسسةحي   ،لوساطةل ارانجمب الفلبنيمكتب  نظم، 2003يف عام  .11
قضااي يف لوساطة لواملشاركة يف حماكة  ،تلقي التدريب وعقب، عىل الوساطة املكتبتدريب املوظفني املتطوعني من ال 

. الفلبني كتبمل أأمام مكتب الشؤون القانونية التابع عروضة امل احلالتيف وساطة لن ابوالوسطاء املتطوعقام  ،امللكية الفكرية
املعروضة  التاحل يفالوساطة  بشأأن، "قواعد 2004ديسمرب  22، يف الفلبني مكتبدمع الربانمج املذكور، أأصدر وبغية 

 .مردحةل ما قبل احملامكة وجُتر  يف  ةحي  الوساطة تطوعي ،"مكتب الشؤون القانونية أأمام

مجيع يف  التنفيذي لجهاعل س ياسة وطنية  مثرة تتسوية املناععال  بديةلال خيارات لل  الفلبني مكتببرانمج يُعد كام  .12
يف  وتشجيع اس تخداهماهذه اخليارات اس تخدام دمع  بغية ،حلكومةاتس يطر علهيا و  اليت متلكهاالإدارات والوكلت والرشكت 

تسوية ل بديةل ال يارات اخل ابمس قانون  أأيضا ، املعروف9285رمق  ةقانون امجلهوريو الربانمج بني توافق ومثة . دحل املناععات
 .2004 لعاماملناععات 

واملوقف  ،يف املداحل افرتايضمثل دحدوث تضارب  ،والشواغل قضاايبعض ال اس تبيان، الربانمج أأثناء تنفيذجر  و  .13
جراءات جتاه السليب  لفاحيص ح سامال  منذو . امللكية الفكريةيف جمال  امنياحملو العاملني جانب  من وخباصةوساطة، الاإ

عالوة . أأكرب موضوعية معلية الوساطة اكتسبتالوسطاء،  مجموعةجزءا من  واكونيأأن بالعالمات التجارية وبراءات الاخرتاع 
ىل اء الافتقارجرّ لوساطة ل مناععاهتا طرحيف  مرتددةأأطراف الزناع عىل ذكل، كنت   نظامقمية ب  نيالاكفيوالوعي  املعلومات اإ

ل ني القانونينياملامرسوبني حملامك العادية يف ا يُطبقمل  بديةلبطرق مفهوم تسوية املناععات  نولأ . تهوأأيمهي  الوساطة نه ، دحديثا اإ فاإ
ىل ومن ثم  ه؛مزااييف النظر لأس باب مفهومة،  بعد، هلم مل يتسن  .هوحتسين تعزيز النظام مواصةل، هناك دحاجة اإ

 امللكية الفكريةقضااي يف  تعزيز أ لية الوساطة اثلثا:

املساعدة القانونية والتقنية  لتقدميجلنة توجهيية  ُأنشئتكام لوساطة. ل امكتب مكتب الفلبني، أأنشأأ 2010يف يناير  .14
جراءات بشأأن القواعد الإجرائيةدياغة ل الالعمة  القواعد  شهدتو (. S 154. 2010 رمق املرسوم الإداريالوساطة ) اإ

أأبرع  ومن. 2010أأكتوبر  10املدير العام يف  صّدق علهيا ،املطاف يف هنايةو، 2010 يوليو 29يف  مشاورات عامة الإجرائية
مكتب التوثيق واملعلومات ونقل و ، انونيةمكتب الشؤون القلحالت من ل الإجباريةدحاةل الإ ما ييل: القواعد ما جاء يف 

ىل الوساطة، التكنولوجيا  حقوق امللكية  انهتاكدحالت  وأأ  الأطرافادلعاو  بني  أأل حُتال رشيطةومكتب املدير العام اإ
ل الفكرية رسية  النص عىلو ؛ الإجرائية لقضااي املرفوعة قبل بدء نفاذ القواعداتسوية ل فرتة  النص عىلو  ؛ردبعد تقدمي  اإ

جراءات الوساطة  عالن  رفض ادلعو  مثل ؛الوساطة اتاجامتع يف احلضور للتخلف عنص عىل عقوابت النو ؛ اإ أأن أأو اإ
عرض يار خ الأطراف  دل يكون أأنه يف دحال فشل الوساطة،  املهمةخر  الأ  من النقاطو . قد ختلّف عن الردّ املدعى عليه 

جراءات التحكمي. عىلالزناع   اإ

مكتب الفلبني للملكية الفكرية رشاكة مع مركز الفلبني لتسوية املناععات، ورشكة  أأقاموفامي يتعلق مبسأأةل التحكمي،  .15
(PDRCI ،)املتعلقة  أ لية تسوية املناععاتب فامي يتعلقيف الفلبني. وهكذا،  ةالرائد ةكز التحكمي املؤسس يامر  اليت تُعد من
لتسوية  تنيبديل  أ ليتنيأأيضا  منا قدماإ و  حفسب، مكتب الفلبني للملكية الفكرية وظيفة ش به قضائية يؤدمل ، كية الفكرية ل مل اب

 املناععات.
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دارة نظام بغية، الفلبني أأصدر مكتب، 2011ديسمرب  9يف و .16  ، املرسومتسوية املناععاتل  بديةلاخليارات ال  تعزيز اإ
تسوية ل  بديةلال  اخلياراتخدمات ودحدة بعرف يف ودحدة وادحدة تُ املكتب النظام يف توحيد مجيع وظائف ل  208رمق  الإداري

أأ  رت . ويمكتب الش ئون القانونية ديرملاملبارش رشاف الإ  دارة الإ حتت مبكتب الش ئون القانونية، ودحدة ال ُأحلقتو . املناععات
دارة العمليات مسؤول ينيدار الإ  وموظفهياالودحدة معليات  ويساعده اثنان من موظفي ادلمع الفين وثالثة من موظفي ادلمع  ،اإ
دارة ودحدة ال وتتوىلاملكتيب.  اخليارات  نظام تطويرل تنس يق كتب مبثابة م تعمل كام  ،املكتبخدمات الوساطة والتحكمي يف اإ

دارة  للودحدةاملهام الرئيس ية  وتتضمن. املتعلقة ابمللكية الفكرية ل املناععاتحل مس تدامةك لية تسوية املناععات ل  بديةلال  اإ
وصياغة الس ياسات والقواعد واللواحئ  ؛لس ياسات والقواعد واللواحئا مبا يامتىش مع ،الفلبني كتبمل خدمات الوساطة والتحكمي 

 نشطةلأ اب الاضطالع و؛ الفلبني مكتبدل   املعمتدةاحملايدة  للجهات هاوتنفيذختطيط برامج بناء القدرات و  ؛ابلنظام اخلاصة
 مللكية الفكرية.اب املتعلقة قضااياليف  النظام املتعلقة ابلعمليات وتطوير

 تضميف الوقت احلارض، والوساطة.  عىلتدريب ربامج ب واضطلع ،لوسطاءااعامتد  جراءاتاإ  الفلبني مكتب طبقوقد  .17
ىل مجموعتني عامتني:  اميكن تقس ميه، ش ىت نهممن  معمتدا يطاوس   17 املكتبة قامئ مجموعة و  القانون جمال يف العاملنيمجموعة اإ

يف ادلعاو  القضائية مثانية مهنم  يشاركو ن، وقانونيخرباء عرشة مه  ،وس يطاالس بعة عرشة  ومن بني.  الوسطاء نياملهني
غريمه تدريب  ويف ،يف الوساطة يف احملامك ايشارك معظمهف خر  الأ جملموعة أأما ا. املتعلقة ابمللكية الفكرية واملالحقة القضائية

 .تسوية املناععاتل  بديةلال  واخليارات من املهنيني يف جمال الوساطة

دراهجبطلب  ناملرتقبوالأفراد يتقدم  أأن يتعنيللوسطاء، مكتب الفلبني ختيار ا جراءاتاإ  ومبوجب .18  مضن مللنظر يف اإ
س بع خربة  دلهيم أأن يكونجيب  كام ،ا املكتب دحددهيتتطلبات المن امل لحد الأدىن استيفاهئم ل ولبد من ،مجموعة الوسطاء

. وتشمل معايري مناععات بشأأن امللكية الفكرية يشمل قانوين جمالأأو يف  اايقضيف  جمال الوساطةيف عىل الأقل س نوات 
ىل ذكل، جيب عىل املرحشني اجتياع مقابةل و يب واخلربة واخللفية املهنية. الاختيار التعلمي والتدر  ضافة اإ  للميض قدما مع جلنةاإ

ىل مردحةل التدريب  عىل  للوسطاء متاكمال اتدريبن ون الناحجوملرحشحيرض اأأن  اثنية، جيبيف مردحةل و. الوساطة معليةعىل اإ
تعزيز املعرفة واملهارات يف جمال امللكية  بغيةمبساعدة الويبو، التدريب  برانمج املكتب أأعدو  .اهماراهتو  حقوق امللكية الفكرية

 بديةلاخليارات ال و حمارضات حول مفهوم الوساطة  ،مأأاي 4 ملدة اليت تس متر ،ادلورة التدريبية وتتضمنالفكرية والوساطة. 
 .اهنائي حماكة وتقيامييشمل التدريب كام  ،بشأأن امللكية الفكرية  متعمقميتعلفضال عن ، تسوية املناععاتل 

 ة عرش يتاثن يف همتوسط  رشيطةملدة عام أ خر ن يالوسطاء املعمتداعامتد  دجُيد  و س نة وادحدة. ملدة الاعامتد  فرتةتس متر و  .19
تسوية العدد يف يف التوسط و افشلو أأولئك اذلين أأما عىل الأقل.  مهنا تسوية ست دحالت يف مجناهحو ، عىل الأقل دحاةل

 .اعامتدمه فيفقدوناملطلوب من احلالت 

اتدحة( مذكرة تفامه بشأأن الويبونظمة العاملية للملكية الفكرية )امل و  الفلبني مكتب ع، وقم 2014مايو  7 يفو .20 خدمات  اإ
ىل الأطراف تسوية املناععات ل  بديةلاخليارات ال  أأن يتيح احلدول التعاون ومن شأأن هذا . املكتب أأمام معروضةقضااي يف اإ

طار  أأسفرو . )مركز الويبو( تحكميوساطة وال مركز الويبو للاليت يقدهما خدمات الوساطة  عىل عن  الويبو -الفلبني مكتباإ
جراء مشرتك لتسوية املناععات لتسهيل الوساطة يف  قد و . الفلبني مكتبأأمام  عروضةامل املناععات املتعلقة ابمللكية الفكريةاإ

ىل تسعى  اليت للأطرافأأو  وليةادلللأطراف  خاصعىل حنو  امفيد الفلبني كتبم  قدمهاذلي ي الويبووساطة  خياريكون  اإ
 قضائية متعددة. ولايتيف ذات الدةل  املناععاتتسوية 

ىل مركز  بشأأنرمسيا خدمة الوساطة  والويبو الفلبني مكتبلك من  ، أأطلق2015أأبريل  16 ويف .21 دحاةل القضااي اإ اإ
جراء الوساطة اجلديد  دخلو الويبو.   .2015مايو  7 يف دحزي التنفيذاإ
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 الإجراءات رابعا:

مت التحقق اليت  حقوق امللكية الفكرية انهتاكدحالت و  ،الأطرافادلعاو  بني مثل  ،امللكية الفكرية قضاايمجيع حُتال و  .22
يداعها من ىل ودعاو  الاس تئناف، مكتب الش ئون القانونيةدل   ردا اإ مكتب املدير العام، واملناععات املتعلقة  املقدمة اإ

 أأمام وضةعر ، املدنفامل قل ن من صور ما شابه ذكلويف لمؤلف يف الأداء العلين لق اليت تنطوي عىل ح ،برشوط الرتخيص
ىلق املؤلف ح بشأأنورشوط الرتخيص  الإاتوة مبدفوعاتاملتعلقة  احلالتو ، حق املؤلفمكتب  مكتب التوثيق  املقدمة اإ

ىل الوساطة.  واملعلومات ونقل التكنولوجيا الش ئون  مكتبو مكتب التوثيق واملعلومات ونقل التكنولوجيا  لك من ويُعرفاإ
 .نشأأ امل  بتماك امعروفة بأأهنومكتب املدير العام  ذات الدةل اجملاورةمكتب حق املؤلف واحلقوق و  القانونية

جراء وهيدف  .23 ىل منح الفلبني مكتبساطة و اإ ما و . مناععاهتالتسوية  فعال خيارا طرافالأ  اإ طراف أأن ختتار اإ ميكن للأ
دحاةل قضيهت الفلبني مكتب وساطة ىل اأأو اإ  .وساطة الويبو اإ
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دحاةل .24 ىل ومبجرد اإ ىلطلب الوساطة، يُ  القضية اإ دحاطة بشأأن احلضور فالأطرا اإ مكتب  دحددهالتارخي والوقت اذلي  لالإ
أأي يف  وأأ  الإدحاطة يفالشكو  صاحب  مثولعدم يشلك و . ختلف الأطراف عن احلضوريف دحاةل عقوابت  وتُفرض. املنشأأ 

ذا فشل املدعى عليه و . رفض ادلعو لسببا مقررة أأخر  اجامتعات  علن يُ قد فحضور هذا الاجامتع، يف من انحية أأخر ، اإ
دارة و تقدمي أأدةل من طرف وادحد. ب الشكو   لداحبح سميُ و ، خمالف أأنه حسب  انئبه املولأأو  اتعمليال يقوم رئيس اإ

دحاطة الأصول ىل يستند املناععات تسويةل ديل كإجراء بلوساطة اب علام طرافالأ  ابإ الأطراف يف اختيار  ساعدوي  ،املدلحة اإ
أأن  ودحدها للأطراف ، ما يعين أأنالأطراف يف اختيار الوسطاء اس تقاللبدقة  الفلبني مكتب يراقبو . هوتعيينوس يط ال

جراءات الوساطة مع ت و الوس يط.  اختيارتقرر  دحاطةلالأطراف  مثولبدأأ اإ ما الأطراف الإجراءات  تهُنييعندما  وخُتتمت ،الإ اإ
ىل  توصل املفاوضاتبسبب عدم   تنفيذ اتفاق التسوية. بسببتسوية أأو اإ

جراءات رسية ب صارم  الزتام ومثة .25 ىل أأن قضااي امللكية الفكرية ؛من الأيمهية مباكنأأمر  وهو. الوساطةاإ مثل  ،نظر اإ
لإجراءات  القواعد الإجرائيةمن  9املادة تنص و قمية جتارية.  ذاترسية معلومات قد تنطوي عىل  اتالرباء بشأأناملناععات 

 ذكل ، مبا يفجراءلإ ا ظليجيب أأن و ، يف ماكن خاصوساطة ال اجامتعاتمجيع  عقدعىل  امللكية الفكريةيف مكتب  الوساطة
 دىل به خالل الوساطة.بيان أُ  وأأ  موافقةأأي يف الإجراءات القانونية قبل تُ ولن ، رسية. الوقائعمجيع 

جراءات الوساطة  تس تغرقو  .26  يوما. 90مدة أأقداها  بدايهتا حىت هنايهتامن اإ

أأو  طرفا أأساسا تتضمنمجيع احلالت اليت  الفلبني مكتبأأمام لتسوية املناععات املعروضة وساطة الويبو يار خ يغطي و  .27
الويبو مركز  أأمام عرض الزناعخيار حبقها يف الأطراف تُبلغ الوساطة،  الإدحاطة بشأأنخالل و خارج الفلبني.  مقميأأكرث 

ىل اختيارو  ،الويبو للوساطة فريقني أأي وس يط من تعي للأطرافجيوع و . وساطةلل جراء أ خر  لها ان تلجأأ اإ ىل يستنداإ  اإ
جراء ا  وفامي يتعلق. الفلبني مكتب وساطةخيار عقوابت ل مماثةلجامتعات والا الإدحاطة الأطراف حضورعدم عقوابت و لويبو. اإ

من حي  التلكفة  وفعال امناس بلرسوم ل جدول الفلبني مكتب ابلتشاور مع للوساطة مركز الويبووضع الوساطة، تلكفة ب 
 .وساطةللاملعتادة الويبو  عن رسوم اكثري قل تالرسوم علام بأأن هذه . املناععاتظروف  يراعي

ىل مكتب ، يُ ةقضيلل الأطراف  يف دحاةل تسويةو .28  .عليه للتدديقنشأأ امل قدم اتفاق التسوية اإ

جراءاتو مزاايه  لس اميالتحكمي،  بشأأنعلام  حُتاط الأطرافيف دحاةل فشل الوساطة، و .29 أ خر لتسوية  اخيار بوصفه ، هاإ
بال  ابإ  اخليارات البديةل لتسوية املناععاتخدمات تقوم ودحدة لتحكمي، ل  ةقضيال  عرضعدم  الأطرافيف دحاةل اختيار والزناع. 
ىل  وتُعيد ،الإجراءات ابنهتاء املنشأأ مكتب   الإجراءات. لختاذ املزيد من املذكور كتبامل القضية اإ

نفاذ اتفاق التسوية  اليت ميكن هبا يةكيف ال  وتتحدد .30 ، امللكية الفكرية دحالت ساطةو يف أأما عىل طبيعة القضية. بناء اإ
جراءات مناس بة اتفاق اذلي أأسفر عنهالقرار نفذ يُ ف  ومكتب  ،مكتب العالمات التجاريةيتخذها  التسوية من خالل اإ
التفاق، ميكن للطرف املترضر لالأطراف طوعا عدم امتثال ، يف دحال انهتاك امللكية الفكريةالت حب وفامي يتعلقرباءات. ال

جراءاتعن الأرضار للتعويض تنفيذ القرار أأمام احملامك العادية ل التقدم بطلب  نفاذحمددة. وينطبق الأمر ذاته أأخر   واإ  عىل اإ
 قرار التحكمي.

 املع التجارة والأعالفكرية تعزّ وساطة فعاةل يف قضااي امللكية ال خامسا: 

عزع التجارة واملنافسة العادةل يف جمال ي أأن من شأأنهها نفاذاإ حامية حقوق امللكية الفكرية و  تكفلبيئة هتيئة  أأن الواقعو  .31
قامةعىل العمليات،  هامواردو  هتاطاق أأن تركزالأعامل التجارية تفضل و الأعامل التجارية.  نتاجية.  واإ ول أأنشطة اقتدادية أأكرث اإ

جراءات  يف شك أأن الاس مترار حق كسواء  امللكية الفكريةتعزيز  عىلعىل الإطالق  ساعدي  ل ةوغري مؤكد متطاوةلتقايض اإ
 .داة للتيمية الاقتداديةأأم كأ 
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دحد  احلالتيف و .32 نواع خمتلفة من مس تحرضات التجميل. لأ  اموععيعمل الك الطرفني  كن، عىل سبيل املثال، اإ
 رفعها رشوعةامل نافسة غري امل  بشأأن قامئة حىت ال ن دعو  يف واخنرطاحملية،  ةرشك ابءالطرف و رشكة أأجنبية،  أألفالطرف 

جتميل منتجات  هلتوعيع الطرف ابء ضد أأمام مكتب الفلبني دعو  الطرف أألف أأقامث حممكة عادية.  أأمامالطرف أألف 
ىل دحد يبع  عىل اللبس، ومل يكتفملنتجاته  مشاهبة لغاء طلبا قدم  بل، هبذا الطرف أألف اإ ني صناعي نيلتدممي تسجيلنيلإ
 .ابء للطرف

ىل اخليارات البديةل لتسوية املناععات خدمات لودحدة امللكية الفكرية حقوق أأحيلت قضية انهتاك ، 2011يف فرباير و .33 اإ
جراءات الوساطة يف الشهر التايل.  .لوساطةا لقة، مبا مجيع القضااي العا وتغطيةالطرفان بتسوية  قام، 2011يف يونيو ووبدأأت اإ

 مقابلالقضااي عىل حسب مجيع  ووافق الطرف أألفأأمام احملمكة العادية.  املنظورةاملنافسة غري املرشوعة  قضيةيف ذكل 
سقاط عىل عدم  وافق غري أأنهعىل مواصةل تسجيل تدمميه، الطرف ابء اس تقر و  .ابء اليت رفعها الطرف ادلعاو  املضادة اإ

 .من السوق املنتجات موضوع ادلعو  عىل حسبوافق أأنه الأمه من ذكل، و . مدتهء انهتابعد  نفسه التسجيل  جتديد

جاميلمن  دحاةل 729، وافقت أأطراف 2015حىت أأبريل  2011 ذ عاممنو  .34 ىل ودحدة اخليارات  دحاةل 1 227 اإ ُأحيلت اإ
مياهنا الأطراف ثقة٪ عىل 59.4 البالغ معدل القبوليدل و الوساطة.  اجراءاتملشاركة يف البديةل لتسوية املناععات عىل ا  واإ

 مجموعمن  دحالت 309 يف طرافالأ  توصل، وترتب عىل ذكلالوساطة.  جراءاتابإ أأو  الفلبني كتبالودحدة التابعة مل دمات خب
ىل  729  .الفلبني مكتب٪ كفاءة وهمارات وسطاء 42.4البالغ النجاح  معدلارتفاع  ويعكسودية.  تتسوايدحاةل اإ

ىل  2011من يف الفرتة لوساطة لالفلبني  مكتب ربانمجلالنجاح و القبول  تمعدل انليالتا نلوبني اجلدوي  .35 اإ
 :2015 أأبريل

 معدلت القبول    1اجلدول 

على  رطاا فيها األ تعدد الحاالت التي وافق معدالت القبول
  المشااكة في الوسارطة

 السنة عدد الحاالت المحالة

73.2% 279 381 2011 

55.7% 166 298 2012 

50.0% 125 250 2013 

56.7% 135 238 2014 

 (ابتداء من إبريل( 2015 60 24 40.0%
 المجموع 1227 729 59.4%

 النجاحمعدلت    2اجلدول

على  األرطاا فيها  تعدد الحاالت التي وافق معدالت القبول
  المشااكة في الوسارطة

عدد الحاالت التي تم 
 تسويتها

 السنة

32.2% 279 90 2011 

50.0% 166 83 2012 

44.0% 125 55 2013 

51.1% 135 69 2014 

 (ابتداء من إبريل( 2015 12 24 50.0%

 المجموع 309 729 42.4%
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 الوساطةجمال أأفضل املامرسات يف  سادسا: 

 :دماهتاخلالنتيجة املثىل احلدول عىل اليت سايمهت يف  ،أأفضل املامرسات يف جمال الوساطة الفلبني كتبم دحدد  .36

نشاء ودحدة متخددة ملكفة  - جراءات الوساطةابإ اإ اتدحة  ،دارة اإ  تنس يقية واستشارية مجليع الأطراف. همامواإ
جراءحتايك عالوة عىل ذكل، ري القانونية الوطنية وادلولية. ملعايمع ا املتخذة القواعد والإجراءات اتساق -  اتاإ

الأطراف ميكن بسهوةل دمج ، ومن ثم احملمكة، يف املتبعة وساطة ال اتممارسالفلبني مكتب اليت يتبعها وساطة ال
 .الوساطة نظام يف القانون جمالوالعاملني يف  ةاملتقاضي

جراءات الوساطة ضامن رسية  -  .خالل الوساطة هقفامو و  املك مهنمداحل  عن للتبليغالأطراف الثقة  مينحاإ
ىل ا امللكية الفكريةالت حل ةجباريالإ الإدحاةل  - لس تكشاف  للأطراف فرصةيتيح هذا الإجراء ال .لوساطةاإ

 .التقايض يف معلية اابلرضورة موقفهذكل  قو يُع أأن دونتسوية ل ل  ماهتخيار 
 حضوريشجع و   .وساطةللة املقررجامتعات الاأأثناء و  الإدحاطة أأثناء احلضورفرض العقوابت املناس بة لعدم  -

املعرفة  متوفرت هل مىتوخباصة  ،للزناع القانوينلبح  عن تسوية حممتةل عىل ا الإدحاطة الأطراف املتقاضية
جراء بشأأن الدحيحة  ومزاايه. التسوية اإ

 هتممدداقيأأم  هتمسواء من حي  كفاء ،دحالت الوساطة ملعاجلةجيدا تأأهيال ن ووسطاء مؤهلالأأن من التأأكد  -
 .ةعامتد دقيقا جراءاتاإ من خالل 

 النظام.و الإجراءات  نزاهةلضامن  ،الوساطةجمال  يف الأخالقيات السائدةتنفيذ  -

 اخلامتة  :سابعا

ىل .37 تطبيق حقوق امللكية الفكرية يف عرص العوملة هذا، ميكن اليت تكتنف تعقيدات ال تلفة و امل عتبارات الا ابلنظر اإ
مللكية اب املناععات املتعلقةأأداة فعاةل حلل ميثل ، ل س امي الوساطة، اخليارات البديةل لتسوية املناععاتأ لية  تطبيقن اإ القول 

ما املتعلقة ابقضااي العىل  ةخاص بدفةهذا ينطبق و الفكرية بطريقة فعاةل من حي  التلكفة.  عىل مللكية الفكرية اليت تنطوي اإ
 جتارية حقيقية.عتبارات اب مقرتنة ما دامت ،معقدة مقضااي قانونية بس يطة أأ 

ىل ب الاس تعانةوهكذا، من املرحج أأن تؤدي  .38 جيابيةأ لية وساطة فعاةل اإ قيد النظر  ابلقضاايليس فقط فامي يتعلق  ،نتاجئ اإ
منا ،يف دحد ذاهتا ابلقضاايأأو  قامة  تعوقذات الدةل، والقضااي اليت  القضاايجبميع فامي يتعلق  واإ حىت خارج  ،الأعامل التجاريةاإ

 الوساطة.جتري فيه لبدل اذلي ل  القضائية الولية الإقلميية

وأأن جيري أ لية الوساطة منظمة تنظامي جيدا. تكون من القبول والنجاح، من املهم أأن ا كبري  اقدر وساطة ال حتققليك و  .39
دداقية ابمل اخليارات البديةل لتسوية املناععاتومندة خدمات  نوالعامل يتسم؛ وأأن وتدريهبم بدورة سلمية اختيار الوسطاء

 .والقدرة

 ]هناية الوثيقة[

 


