
منتدى قضاة الملكية 
الفكرية لعام 2022 

تعزيز الحوار بين األجهزة القضائية عبر الحدود الوطنية

من 16 إلى 18 نوفمبر 2022

ير
قر

الت



شكر وتقدير

يسترشد معهد الويبو القضائي في عمله بتوجيهات مجلس 
القضاة االستشاري للويبو الذي يضّم األعضاء التاليين:

أنابيل بينيت، قاضية سابقة بمحكمة أستراليا الفدرالية، سيدني، أستراليا )الرئيسة(؛ كولين 
بيرس، قاٍض لورد بمحكمة االستئناف في إنجلترا وويلز، لندن، المملكة المتحدة؛ سعاد 
الفرحاوي، مديرة تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد العالي للقضاء، الرباط، 

المغرب؛ كالوس جرابينسكي، قاٍض بمحكمة العدل الفيدرالية، كارلسروه، ألمانيا؛ لي 
جيان، نائب رئيس القضاة في شعبة حقوق الملكية الفكرية، محكمة الشعب العليا في 

الصين، بيجين، الصين؛ تاتي ماكغوكا، قاٍض بمحكمة االستئناف العليا، بلومفونتين، 
جنوب أفريقيا؛ ماكس المبرت انديما إيلونغوي، قاضي، نائب المدير المسؤول عن 
المقاضات في المجاالت اإلدارية والمالية ومجال الحسابات، وزارة العدل، ياوندي، 
الكاميرون؛ لودميال نوفوسيلوفا، رئيسة محكمة الملكية الفكرية، موسكو، االتحاد 

الروسي؛ كيثلين م. أومالي، قاضية سابقة، محكمة االستئناف االتحادية، واشنطن 
العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية؛ شيتارا رويشي رئيس قضاة سابق بالمحكمة 

العليا للملكية الفكرية، طوكيو، اليابان؛ مايتري سوتاباكول، رئيس محكمة االستئناف 
في القضايا المتخصصة، بانكوك، تايلند؛ ريكاردو غييرمو فيناتا مدينا، قاٍض بالدائرة 

السابعة المتخصصة في الدعاوي اإلدارية، محكمة العدل العليا في ليما، بيرو.

معلومات عن معھد  
الویبو القضائي

يتعاون معهد الويبو القضائي، الذي أنشأته المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
الويبو( في عام 2019، مع قطاعات الويبو المعنية األخرى من أجل تقديم دعم )

فعال ومجد إلى اإلدارة القضائية للملكية الفكرية، وذلك بما يتماشى مع التقاليد 
القانونية الوطنية والظروف االقتصادية واالجتماعية لدى الدول األعضاء.

وللحصول على معلومات عن عمل الويبو المتعلق بالهيئات القضائية يمكن االطالع على 
https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries :موقع الويبو على العنوان التالي
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2022منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام 
ض األجهزة القضائ�ة ع�ب الحدود الوطن�ة تع��ز الحوار بني

اتهم �شأن �س� منتدى ال��بو السنوي لقضاة المل��ة الفك��ة إ� توف�ي منصة للقضاة من جميع أنحاء  العالم يتبادلون فيها خ�ب
 الناتجة عن �سارع االبتكار وتزا�د استخدام المل��ة الفك��ة ع�ب الحدود الوطن�ة. 

�
و�تعّرف  تحد�ات المل��ة الفك��ة األ��� إلحاحا

 أعمق لتع��ز التح
�
ي تتبعها البلدان األخرى و�كتسبون فهما ي المنتدى إ� الُنهج القضائ�ة الئت

ي تج��ــها محا�م المشاركون �ض ل�الت الئت
ي ضمان بالدهم. 

ض األجهزة القضائ�ة من أداء دورها الحيوي، الذي يتمثل �ض َ المنتدى جزءا� من عمل ال��بو الرا�ي إ� تمكني وُ�عت�ب
ي المل��ة الفك��ة واالبتكار والنظم اإل�كولوج�ة اإلبداع�ة لدى الدول األعضاء. 

 التوازن والفعال�ة �ض

ج��ت دورة
�
 2022المنتدى لعام  وقد أ

ي 
ي مقر ال��بو �ض

 �ض
�
بنسق مختلط (حضور�ا

اض�ة)  جن�ف، س���ا، وع�ب الوسائل االف�ت
ة من  ي الف�ت

ي  . 2021نوفم�ب  18إ�  16�ض
و�ض

ي المجم�ع 
  381هذا العام، شارك �ض

�
قاض�ا

ض  بلدا� وثالثة محا�م إقل�م�ة.  99من  ومن بني
 
�
ض حضور�ا هؤالء القضاة، بلغ عدد المشاركني

 من  131
�
بلدا� ومحكمة إقل�م�ة  44قاض�ا

 من  واحدة. 
�
وشارك سبعة وثالثون متحدثا

ي  32
ض أو أعضاء �ض وال�ة قضائ�ة كمنسقني

وتحدث جميع القضاة  حلقة النقاش. 
بصفتهم الشخص�ة، وأع��وا عن آرائهم 

ورة  ووجهات نظرهم كأفراد، ول�س بال�ض
عن آراء ووجهات نظر األمانة أو الدول 

ي 
  ال��بو. األعضاء �ض

ي عالم متغ�ي باستمرار". 
نامج ع� تأث�ي التكنولوج�ات الجد�دة  وتناول برنامج هذا العام موض�ع "التحك�م �ض ز ال�ب

�
و�ناء ع� ذلك، رك

اءات وحق المؤلف وسبل االنتصاف القضائ�ة.  عرب عنها  ع� مجاالت المل��ة الفك��ة، مثل ال�ب
�
ي أ واستجابة لمصالح القضاة الئت

نامج، ُشدد �شكل خاص ع� المسائل المتعلقة ب�صدار األوامر الزاجرة، سواء ع� شكل تداب�ي مؤقتة أو سبل  لدى إعداد ال�ب
ي عالم رق�ي �سودە العولمة. 

ي س�اق التعدي �ض
�ن  انتصاف نهائ�ة، وكذلك �ض ض ض مم�ي ض ض�فني  متحدثني

�
نامج أ�ضا وللمرة األو�، دعا ال�ب

ي اتخاذ القرارات القضائ�ة. من أجل تبادل أعمالهما الرائع
 ة �شأن الذكاء االصطنا�ي ودورە �ض

ض القضاة لدى اجتماعهم مع بعضهم  اض�ة، كانت روح الزمالة واضحة ف�ما بني ض من عقد المنتدى ع�ب الوسائل االف�ت و�عد سنتني
ي قاعة مؤتمرات ال��بو. 

 مرة أخرى �ض
�
ض ع بعضا ي الوقت ذاته، عّزز التبادل والفهم الحاصلني

نت خالل الجائحة من الوجود و�ض �ب اإلن�ت
ي للشبكة الواسعة للعائلة القضائ�ة الدول�ة للمل��ة الفك��ة. 

ا�ض ض  االف�ت ي قاعة مؤتمرات ال��بو، كان من الممكن مشاهدة المشاركني
و�ض

اض�ة والدردشة ع�ب منصة   بالتفاعل مع بZoomبالوسائل االف�ت
�
اض�ا  واف�ت

�
ض حضور�ا عضهم والمساهمة ، وهو مما سمح للمشاركني

ي المداوالت. 
كة �شأن األسئلة �ض وأشارت الردود الواردة ع� دراسة استقصائ�ة إ� تقدير قوي للمعلومات المقارنة والرؤ�ة المش�ت

ي شئت الوال�ات القضائ�ة. 
ي مجال المل��ة الفك��ة �ض

 والتحد�ات المتعلقة بالقضاة �ض

�ة  ض م المنتدى �ست لغات (اإلنكل�ي ظ�
ُ
جمة الفور�ة. ون ت�حت كذلك ال�ت

�
و�مكن  والع���ة والصين�ة والفر�س�ة والروس�ة واإلسبان�ة) وأ

ون�ة للمنتدى:  ض ف�ه ع� الصفحة اإلل��ت االطالع ع� برنامج المنتدى وقائمة المشاركني
https://www.wipo.int/meetings/ar/2022/judgesforum2022.html . 

ي جن�ف يو�ي  2023وسُ�عقد منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام 
ي مقر ال��بو �ض

 . 2023نوفم�ب  16و 15�ض

أفریقیا
%17 البلدان العربیة

%22

آسیا والمحیط 
الھادئ

%20

بلدن آسیا الوسطى والقوقاز 
وأوروبا الشرقیة

بلدان أوروبا الوسطى%2
والبلطیق

%11

الممجموعة باء
%15

أمریكا الالتینیة
والبحر الكاریبي

%13

التوزع الجغرافي للمشاركین

https://www.wipo.int/meetings/ar/2022/judgesforum2022.html
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 التق��ر الموجز
 

ي جرت خالل المنتدى وال �عرب عن رأي أي فرد من  ض أو ال��بو. ينقل الموجز التا�ي المناقشات الئت و�ما أن  األفراد المشاركني
ي أّي 

المناقشات اقت�ت ع� جوانب معينة لعدد قل�ل من الحاالت المأخوذة كعّينة، ال �مثل هذا الملخص األوضاع القانون�ة �ض
 وال�ة قضائ�ة. 

 
ض بصفتهم الشخص�ة.   وقد شارك جميع المشاركني

 

 االفتتاح
 

الس�د دار�ن تانغ، المدير العام لل��بو، والقاض�ة أناب�ل بين�ت، رئ�سة  2022منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام افتتح 
 مجلس القضاة االستشاري لل��بو. 

 
 وعن ُبعد من شئت أنحاء العالم. 

�
ض حضور�ا ي وقت �سود  ورّحب المدير العام بالقضاة المشاركني

ف�ه عدم وقال إن المنتدى قد انعقد �ض
 من الضغوط المتعلقة بالطاقة والتضخم وسلسلة اإلمداد، والتحدي القائم 

�
، و�واجه العالم ف�ه م��جا ض ع� المستوى العال�ي ال�قني

ي 
ي تجعل عمل المجتمع الدو�ي أ��� تعق�دا� وتؤثر ع� االقتصادات والمجتمعات �ض لتغ�ي المناخ، وسائر التوترات الجيوس�اس�ة الئت

وع� أساس هذە الخلف�ة، الحظ المدير العام أن دعم المل��ة الفك��ة واالبتكار واإلبداع أمر حاسم ألن األفكار  العالم. جميع أنحاء 
ي الضغوط العالم�ة و�ناء عالم أ��� استدامة. 

ي تهدئة �ض
 والحلول الجد�دة تؤدي أدوارا� رئ�س�ة �ض

 
 من تزا�د االقتصاد ولذلك، لم �كن

�
ي تتجه إ� النمو المدف�ع باالبتكار، وأن إ�داعات المل��ة المدير العام متفاجئا كات الئت ات وال�ش

ي االزد�اد ع� المستوى العال�ي وضمن أنظمة ال��بو. 
ي  الفك��ة آخذة �ض

وأشار إ� ظهور محركات جد�دة للمل��ة الفك��ة واالبتكار �ض
. جميع أنحاء العالم، ع� النحو الذي يبينه مؤ�ش ال��بو لالبتكار الع ي  ال�ي

ي الوقت نفسه، �ستمر التكنولوج�ات الجد�دة �ض
و�ض

اءات األخرى ع� مدى  170التقدم، بالتوازي مع نمو االبتكارات الرقم�ة ��عة أ��ب بنسبة  ي المائة مقارنة بجميع فئات ال�ب
�ض

  السنوات الخمس الماض�ة. 
 

ي هذا الس�اق 
. ورأى المدير العام أن عمل القضاء �كتسب أهم�ة أ��ب �ض ا�د إ�  من عدة نواح� ض ع المجتمعات �شكل م�ت

�
فأوً�، تتطل
اف بدور األجهزة  المحا�م من أجل إتاحة إجابات واضحة وفعالة ح�ال القضا�ا المعقدة ذات اآلثار بع�دة المدى.  ا�د االع�ت ض ، ي�ت

�
وثان�ا

ي كل مكان. 
اءات (وأقر المدير العام بأن الم القضائ�ة الداعمة ألنظمة المل��ة الفك��ة �ض ي UPCحكمة األورو��ة الموحدة لل�ب

) تؤيت
ي منازعات المل��ة الفك��ة. 

ي توليها البلدان للفصل المتخصص �ض ا�دة الئت ض  لألهم�ة الم�ت
�
ي الوقت نفسه،  ثمارها باعتبارها انعكاسا

و�ض
ي جميع مراحل التنم�ة من أجل تع��ز عم

ل محا�مها وهيئاتها تحّدث عن الزخم القوي من جانب البلدان من جميع األحجام و�ض
ي عدد من الوال�ات  القضائ�ة. 

، أشار المدير العام إ� عدم توقف الطلب ع� سجالت المحا�م، إضافة إ� ز�ادة عدد القضا�ا �ض
�
وثالثا

 القضائ�ة، ع� الرغم من أوجه التباين الدول�ة. 
 

ي عالم متغ�ي  2022وأوضح المدير العام أن موض�ع المنتدى لعام 
باستمرار" �ستج�ب لهذە المجموعة من التحد�ات "التحك�م �ض

د أن المنتدى لم  والفرص من أجل استكشاف ك�ف�ة تأث�ي التكنولوج�ات الجد�دة ع� الجوانب التقن�ة لقانون المل��ة الفك��ة. 
�
وأ�

ي �عرضها قضاة من خلف�ات قانون�ة وث ز القرارات الحق�ق�ة الئت  قاف�ة ولغ��ة متنوعة. ُ�عد ل�كون ذا طب�عة نظ��ة، بل ل�ي ي�ب
ي استخدام المل��ة الفك��ة كمحفز قوي من أجل 

ات�ج�ة لدعم الدول األعضاء �ض و�توافق هذا النهج العم�ي مع مهمة ال��بو االس�ت
ي نها�ة المطاف، التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة. 

  تهيئة فرص العمل واالستثمار ونمو األعمال التجار�ة، و�ض
 

ي ع�ب الحدود الوطن�ة من االطالع واختتم المدير الع
ن دور ال��بو الف��د كجهة داع�ة للحوار القضايئ

�
ي أن �مك

ام باإلعراب عن أمله �ض
 ع� البيئة العالم�ة ال��عة التطور. 

ً
 عن امتنان ال��بو العميق ألعضاء مجلس القضاة االستشاري لل��بو، وكذلك  س��ة

�
وأعرب أ�ضا

ي المنت
ض �ض ض والمشاركني  لقضاة المل��ة الفك��ة. المتحدثني

�
امهم ع� إ�جاد مجتمع عال�ي حقا ض  دى، الذين �ساعد ال�ت

 
ض بصفتها رئ�سة مجلس القضاة االستشاري لل��بو.  وأع��ت عن تقديرها للقدرة  ورّحبت الس�دة جست�س بين�ت بالقضاة المشاركني

، من أجل التواصل مع األقر 
�
اض�ا  واف�ت

�
ي المنتدى، حضور�ا

ض و�عادة روابط التواصل معهم. ع� االجتماع �ض وشّددت  ان القضائيني
ي النظم اإل�كولوج�ة للمل��ة 

الس�دة جست�س بين�ت ع� وصف المدير العام للدور الحاسم الذي تؤد�ه األجهزة القضائ�ة �ض
ي منازعات المل��ة الفك��ة ع� نحو يتسم بال�فاءة والفعال�ة والمالئمة �م

ن الطابع المجدي لحقوق الفك��ة، نظرا� إ� إن الفصل �ض
�
ك

دت الس�دة جست�س بين�ت أن كل قاض مق�د بالقانون المل��ة الفك��ة. 
�
ي وال�اتهم القضائ�ة،  وأ�

واالجتهادات القضائ�ة المختلفة �ض
ي يواجهونها والط��قة ال ي يت�حها لالجتماع بح��ة ومناقشة التحد�ات الئت ي الفرص الئت

ي ورأت أن ق�مة المنتدى السنوي تتج� �ض ئت
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وأع��ت الس�دة جست�س بين�ت عن اعتقادها بأن هذا الحوار مف�د للغا�ة ألنه، رغم اتخاذ القضاة  يتصدون بها لهذە التحد�ات. 
ي وال�ات قضائ�ة أخرى. 

ن المنتدى القضاَة  لقراراتهم المستقلة، فإنه من المف�د جدا� االستفادة من تجارب القضاة �ض
�
ي رأيها، �مك

و�ض
ي مت

، والتمتع ب�مكان�ة االستفادة من الشبكة الشاسعة بجعل العالم �ض ي العال�ي
ناول أ�ديهم من خالل االطالع ع� الفقه القضايئ

 للقضاة كمورد للمعلومات. 
 

ي تع��ز فهم فوائد المل��ة الفك��ة للجميع، وأع��ت عن 
رت الس�دة جست�س بين�ت برؤ�ة المدير العام �شأن دور ال��بو �ض

�
وذك

ي تحقيق هذە النت�جة. اعتقادها بأن عمل 
، والمنتدى ع� وجه الخصوص، هو عن� حاسم �ض ي

وهذا هو  معهد ال��بو القضايئ
ي ذلك التداب�ي المؤقتة واألوامر الزاجرة، ألن هذە �ي نتائج عمل 

ي أن برنامج المنتدى يركز �شدة ع� سبل االنتصاف، بما �ض
السبب �ض
اءات  القضاة.  ي كل مكان وأشارت إ� أن المحادثات حول ال�ب

والعالمات التجار�ة وحق المؤلف ستكون مهمة بالنسبة إ� القضاة �ض
ي تنطبق ع�  بغض النظر عن تركيبة عبء القضا�ا لديهم، نظرا� إ� أنها ستسلط الضوء ع� المبادئ والضغوط األساس�ة الئت

ا� ض ي يتشاركها القضاة �شكل م�ت ي إجراءات المل��ة الفك��ة �شكل عام، والتحد�ات الئت ي جميع أنحاء العالم �سبب التطورات الئت
د �ض

ي أنواع معينة من قضا�ا المل��ة الفك��ة من  وصفها المدير العام. 
و�ضافة إ� ذلك، ستمكن المناقشات القضاة الذين لم يبتوا بعد �ض

ي المستقبل. 
 االستعداد لها عند عرض تلك المنازعات ع� محا�مهم �ض

 
، واختتمت الس�د جست�س بين�ت بالتأ  ي والشخ�ي ض المهئض ي المنتدى المج��ة ع� المست��ني

��د من جد�د ع� تج��ة المشاركة �ض
ي الدو�ي للمل��ة الفك��ة الذي أ�شأە المنتدى، والتوسيع من رقعتها. 

 وقالت إنها تتطلع إ� لم شمل أ�ة المجتمع القضايئ
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و�ــــج ألنظمة إ�كولوج�ة متوازنة  : 1الجلسة  ي ال�ت
ي مجال المل��ة دور القضاء �ض

وفعالة �ض
 الفك��ة واالبتكار واإلبداع

 
ي التعامل مع منازعات المل��ة الفك��ة المعا�ة، سواء من 

ي يواجهها القضاء �ض افُتتحت الجلسة ب�لقاء نظرة عامة ع� الضغوط الئت
ي التكنولوج�ات الجد�دة أو الظواهر المجتمع�ة األخرى مثل الجائحة 

العالم�ة ووسائل التواصل جوانب المل��ة الفك��ة �ض
 . ي قضا�ا المل��ة الفك��ة من أجل مشاركة  االجتما�ي

واستند أعضاء حلقة النقاش إ� الجوانب العمل�ة ل�ونهم قضاة ينظرون �ض
ي للمل��ة الفك��ة.  ي �شكل صحيح، كجزء من النظام اإل�كولو�ب

 ك�ف�ة تعاملهم مع هذە الضغوط من أجل أداء دورهم القضايئ
 

�ع�ة، وأن دور المحا�م ل�س و�ادئ ذي  بدء، أقّرت حلقة النقاش بأن المسائل المتعلقة بالس�اسة �ي مجال تختص به السلطة الت�ش
وع� الرغم من أن قرارات المحكمة قد تكون لها عواقب س�اس�ة متعددة وغ�ي مقصودة، فإن القضاة مطالبون  ق�ادة الس�اسة. 

ي القض�ة المعروضة عليهم؛ ورأى ب
ض أن القضاة قد �حتاجون إ� التدر�ب حئت ال يتأثروا بالرأي العام. بالبت �ض ي  عض المتحدثني

و�ض
 . ي

ي عمل�ة صنع القرار القضايئ
 �ض

�
ب  الوقت نفسه، اتفق أعضاء اللجنة ع� أن تداع�ات الس�اسة تنشأ أ�ضا

�
وع� سب�ل المثال، يتطل

ي بانتظام أن ترا�ي المحا�م المصلحة العام
 ممارسة سلطات اتخاذ القرار القضايئ

�
ي بعض الوال�ات القضائ�ة، �جوز للمحا�م أ�ضا

ة، و�ض
ي قض�ة للصالح العام. 

 ذات�ة كجزء من عمل�ة البت �ض
 

جيح المصالح المتنافسة، وتناولت دور تحل�الت توازن المالءمة،  ي ب�ت  أن القضاة مطالبون �شكل روتيئض
�
والحظت حلقة النقاش أ�ضا
ي ومفاه�م التناسب والسلطة 

ي مراحل مختلفة من دعاوى المل��ة الفك��ة، فضً� عن وجود اختالفات �ض
التقدي��ة القضائ�ة �ض

ي شئت الوال�ات القضائ�ة. 
 تطبيق السلطة التقدي��ة القضائ�ة �ض

 
ي بعض الوال�ات القضائ� و�مكن أن يؤدي اختالف األسال�ب إ� اختالف قضا�ا المل��ة الفك��ة. 

ة وع� سب�ل المثال، ��ي �ض
ض أن حق المل��ة الفك��ة صالح وأنه تعرض للتعدي، بينما تؤدي اعتبارات المصلحة  اض الم��د لمنح أمر زاجر عندما يتبني االف�ت

ي وال�ات قضائ�ة أخرى. 
ي تقي�م منح األمر الزاجر �ض

 �ض
�
ي عدد كب�ي من  العامة دورا� مهما

ي عدد من البلدان، �جري البت �ض
وحظ أنه �ض

�
ول

ي تحقيق توازن مناسب بالنسبة إ� األطراف والمصلحة قضا�ا المل��ة ال
ز التحدي المتمثل �ض ي المرحلة المؤقتة، وهو ما ي�ب

فك��ة �ض
  العامة. 

�
ي من الفروق الدق�قة لدى القضاة عند تأد�ة وظائفهم القضائ�ة، مثل وجهات النظر المختلفة لمحا�م وأ

ش�ي إ� قدر إضا�ض
ي االستئنافات من تلك المحا�م المتخصصة، ودور القضاة المل��ة الفك��ة المتخصصة مقارنة بمح

ي تنظر �ض ا�م االستئناف العامة الئت
ي القطاع الخاص. 

 �ض
�
ض الذين �شاركون أ�ضا ض المل��ة الفك��ة  غ�ي المتفرغني و�ضافة إ� ذلك، ناقشت الجلسة التوتر الموجود بني

ض المنافسة.  ي تهدف إ� تقي�م أداء  وتبادل أعضاء حلقة النقاش وجهات النظر حول وقوانني تأث�ي ��ش الب�انات اإلحصائ�ة الئت
 . ض ض المحا�م من قبل المتقاضني ي المفاضلة بني

ي �مكن أن �كون لها تأث�ي يتج� �ض ، والئت ي
 المحكمة أو القا�ض

 
ي لمستخد�ي نظام المل��ة الفك��ة، الذي يتحقق 

ض القانويض ي الختام، أقرت حلقة النقاش بأهم�ة هدف توف�ي ال�قني
من خالل و�ض

ي تع��ز النظم اإل�كولوج�ة المتوازنة والفعالة 
اإلجراءات حسنة التوق�ت والقرارات المدروسة، حئت يتمكن القضاء من أداء دورە �ض

 للمل��ة الفك��ة واالبتكار. 
 

 األحكام القضائ�ة المرجع�ة
ي الهند [ -

قضا�ا أمام المحكمة  .Nuziveedu&Ors ،3ضد  Monsanto Technology LLC ]: 2019المحكمة العل�ا �ض
 381العل�ا 

، الهند [ - ي دل�ي
Glenmark Pharmaceuticals ،ضد  rck Sharp&Dohme CorpnMe ]: 2015المحكمة العل�ا �ض

FAO(OS) 190/2013 
، الهند [ - ي دل�ي

 W.P. (C). ضد لجنة المنافسة الهند�ة، Vifor International Ltd ]: 2015المحكمة العل�ا �ض
11263/2022 

 Natco Pharmaضد  Bayer Corporation ]: 2013ئناف المل��ة الفك��ة، �شيناي، الهند [مجلس است -
PT/MUM/35/2012OA/، Ltd.&ors. 

 

ان:  ض ي اتخاذ القرارات القضائ�ة المتحدثان الض�فان المم�ي
 الذكاء االصطنا�ي ودورە �ض

 
ي عمل�ة صنع 

ض للسماح ألنظمة الذكاء االصطنا�ي بالمشاركة �ض بدأ هذا الجزء باستطالع للجمهور حول استعداد القضاة المشاركني
ي اعتماد أ) دعم القرارات ع� مستوى أع�؛ ب) أو الدعم اآل�ي المعزز؛ ج) 

ض �ض ، مصنفة ع� أساس رغبة المستجيبني ي
القرار القضايئ

ض �عتقدون أن القرارات يتخذها اإل�سان بالدرجة  للغا�ة. أو إعدادات مؤتمتة  وأوضحت نتائج االستطالع أن نصف المستجيبني

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1525
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1525
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1526
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1526
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1527
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1527
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1528
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1528
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% من 7% إ� استخدام الذكاء االصطنا�ي من أجل وضع توص�ات أو تقد�م تحل�الت �شخ�ص�ة؛ وقال 43األو�. و�م�ل حوا�ي 
ض إنهم مستعدون للسماح للذكاء االصطنا�ي باتخاذ ا ض فقط. المستجيبني  لقرارات، بينما �عمل الب�ش كمراقبني

 
ي اتخاذ القرارات القضائ�ة. 

ض دوروث�ا (دوري) ر�لينغ لمحة عامة عن استخدام الذكاء االصطنا�ي �ض ي  وقدمت القاض�ة الس�دة أب�لني
و�ض

ي أجهزة 
حت تع��ف الذكاء االصطنا�ي المقبول ع� نطاق واسع بأنه "محا�اة السلوك الذ�ي �ض الحاسوب"، و�تضمن البدا�ة، �ش

، بتأد�ة الوظائف التال�ة:  تعلم اآللة والتعلم العميق.  ي
ي الس�اق الحا�ي التخاذ القرار القضايئ

و�قوم تعلم اآللة، ذو األهم�ة األ��ب �ض
ف بها؛ و�جراء التنبؤات.    تنظ�م المعلومات من خالل التعرف ع� األنماط؛ واستخالص النتائج من خالل األنماط المع�ت

 
ي �مكن للمحا�م تطب�قها حسب أنواع القضا�ا المعروضة عليها. و�ش   حت القاض�ة الس�دة ر�لينغ األنواع المختلفة للتكنولوج�ا الئت

ض  ي حني
وع� سب�ل المثال، قالت إن القضا�ا المتعلقة بحق المل��ة ستستف�د من الذكاء االصطنا�ي القادر ع� تنظ�م المعلومات، �ض

ي التس��ات ستستف�د من تكنولوج�ا "مستكشف الحلول". أن القضا�ا التوث�ق�ة أو 
ي تنت�ي �ض ، قد �ستف�د القضا�ا  القضا�ا الئت ا� وأخ�ي

ي البحث والتحل�الت. 
ي النها�ة من تكنولوج�ا المشورة والتنبؤ، والمساعدة �ض

ي يبت فيها القضاة �ض وع� سب�ل التوضيح، ُعرضت  الئت
ي أثبتت نجاعتها بالفعل وُ�س اف التكنولوج�ا الئت ، إذ �مكن استخدام تعلم اآللة الخاضع لإل�ش ي

ويض ي إجراءات اال�تشاف اإلل��ت
تخدم �ض

ي البحث عن األدلة المحتملة وتنظ�مها. 
 �ض
 

 ورغم أن "العدالة القائمة ع� التنبؤ" �مكنها توف�ي قدر أ��ب من إمكان�ة التنبؤ بالنتائج، فإنها تفرض تحد�ات مثل ضمان جودة
ي 

ي الب�انات، األحكام وصحتها �ض
المستودع الذي �عتمد عل�ه تعلم اآللة، والحفاظ ع� أمن الب�انات، والحما�ة من مخاطر الخطأ �ض

ت مؤخرا� حول هذا الموض�ع، ق�ل إن الخوارزم�ات، من خالل إ�جاد األنماط،  وتدر�ب الخوارزم�ات �شكل صحيح.  ي دراسة ُ��ش
و�ض

 إ� أن اتخاذ  %. 79ورو��ة لحقوق اإل�سان بمعدل دقة يبلغ �مكنها التنبؤ بالنتائج القضائ�ة للمحكمة األ
�
وخلصت الدراسة أ�ضا

ي يتأثر إ� حد كب�ي بدافع الحقائق. 
 القرار القضايئ

 
ي األنظمة القضائ�ة و�يئتها"، 

ي �شأن استخدام الذكاء االصطنا�ي �ض ي األورويب
وأشارت القاض�ة الس�دة ر�لينغ إ� "الميثاق األخال�ت

، والجودة واألمن، والشفاف�ة والح�اد واإلنصاف، والخض�ع الذي �حدد خمس ض ام الحقوق األساس�ة، وعدم التمي�ي ة مبادئ: اح�ت
�ة.  ي  للس�طرة الب�ش

ض وكذلك �ض مجني ض لدى القضاة والم�ب "، كانت المخاطر المحتملة �ي التح�ي ض وف�ما يتعلق بمبدأ "عدم التمي�ي
ض والب�انات والخوارزم�ات.  ض ال�شف عن  وف�ما يتعلق القوانني ي أورو�ا، يتعني

بمبدأ "الشفاف�ة"، أوضحت القاض�ة الس�دة ر�لينغ أنه �ض
 . ي

ي علم�ة اتخاذ القرار القضايئ
ي أن �منع استخدام الذكاء االصطنا�ي اتباع  استخدام الذكاء االصطنا�ي �ض

و�موجب هذا الميثاق، ينب�ض
 . ا�ي باتخاذ القرار من تلقاء نفسها، و�جب ع� الب�ش أن �قرروا ما وعل�ه، ال �جوز أن تقوم تكنولوج�ا الذكاء االصطن نهج إلزا�ي

 . ي �صدرها الذكاء االصطنا�ي ض فعله بالنتائج الئت  يتعني
 

ي تهدف إ� وضع الذكاء االصطنا�ي تحت  واختتمت القاض�ة الس�دة ر�لينغ حديثها باإلشارة إ� عدد من المبادرات األورو��ة الئت
�ة،   فضً� عن التحد�ات المتعلقة بمسائل مثل توص�ف القضاة. قدر ما من الس�طرة الب�ش

 
ي لمنازعات أسماء الحقول". 

ي تأل�فها حول "الحل التلقايئ
ي األسباب ال�امنة وراء دراسة شارك �ض وف�سور أندرو ك��سئت  وعرض ال�ب

ي القرارات المنشورة �شأن منازعات أسماء
ي ُتدار بموجب  وأوضح أنه �سئض إجراء الدراسة بفضل توافر الب�انات �ض الحقول الئت

وقد كانت الب�انات مف�دة  الس�اسة الموحدة لتس��ة المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول، من قبل مركز ال��بو للتحك�م والوساطة. 
ة القدر   قرار متاح للعموم.  30,000أ��� من  -للدراسة ألنها منظمة، ووف�ي

 
وقد كانت غالب�ة القضا�ا بدون مدافع،  حقول حجة فلسف�ة وفقه�ة وراء الدراسة. و�ضافة إ� ذلك، قدمت نتائج منازعات أسماء ال

ي أغلب األوقات. 
ي ط��قة جعل العمل�ة أ���  وسواء أحظ�ت القضا�ا بالدفاع أم ال، فإن النجاح هو حل�ف المشت�ي �ض

وعند التفك�ي �ض
ي التعامل مع القضا�ا غ�ي 

ي البدا�ة �ض
ي �ض وفسور ك��سئت ، وأنها تحقق  فاعل�ة، نظر ال�ب الحاصلة ع� الدفاع ع� أنها نجاح للمشت�ي

ي من شأنها توف�ي قدر كب�ي من وقت أعضاء حلقة النقاش.   من "العدالة التق��ب�ة" الئت
�
ومع ذلك، فإن هذا ينطوي ع� خطر  نوعا

رة والتالعب بالنظام.  ض بتقد�م شكاوى غ�ي م�ب  و�ناًء ع� ذلك، لدى إعداد الدراس ق�ام المشتكني
�
ي مهتما وف�سور ك��سئت ة، كان ال�ب

 بتحد�د اإلمكان�ات المحتملة لتخص�ص أهم ن�ع من الموارد 
�
 بالغا

�
ي  -اهتماما ي تحتاج إ� اهتمام وثيق.  -الفكر الب�ش  للحاالت الئت

 
ي شكلت  �ة والئت ض خمس أدوات وتم تدر�ب  % من إجما�ي عدد القرارات. 90واستخدمت الدراسة القرارات الصادرة باللغة اإلنجل�ي

واألهم  لمعالجة اللغة الطب�ع�ة وتط��رها واختبارها ع� كامل نص القرار، باستثناء تعل�الت أعضاء حلقة النقاش واستنتاجاتهم. 
ي غ�اب مساهمات  من ذلك أن النص المستخدم �حتوي ع� ملخص لعضو حلقة النقاش يتضمن الوقائع ومرافعات األطراف. 

و�ض
ي لم تكن ع . األطراف، والئت

�
وقّ�مت الدراسة قوة أدوات  لن�ة، فإن هذە المساهمات �ي بمثابة بد�ل عما جادل به األطراف فعل�ا
جاع.  جاع والمتوسط المرجح للدقة واالس�ت وخلصت إ� أن جميع األدوات  معالجة اللغات الطب�ع�ة ع� الصحة والدقة واالس�ت

ي تحد�د النت�جة المحتملة للقرار بناءً 
 ع� ملخص الحقائق والمرافعات.  كانت ج�دة جدا� �ض
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ي باإلشارة إ� تطبيق عم�ي لهذا الن�ع من الذكاء االصطنا�ي  وف�سور ك��سئت أال وهو فرز القضا�ا من أجل تخص�ص  -واختتم ال�ب
ي إ صان�ي القرار. 

 للقضا�ا المعالَجة �ض
�
طار وع� سب�ل المثال، س�كون من األ��� فاعل�ة تخص�ص أعضاء الف��ق األ��� تمرسا

ر نجاح الشكوى  ي هذە القضا�ا ال ت�ب
ي ُيتوقع فشلها، نظرا� إ� أن الحقائق والحجج �ض الس�اسة الموحدة غ�ي الحاصلة ع� الدفاع والئت

اض عليها.  ، �مكن استخدام أداة للذكاء االصطنا�ي للتأ�د من أن المورد األ��� أهم�ة وق�مة،  ع� الرغم من عدم االع�ت و�التا�ي
ي ا

ي  -لتحك�م واألندر �ض  ُ�ستخدم ح�ث �شتد الحاجة إل�ه.  -أال وهو الذكاء الب�ش
 

ض ع�  ي ذلك خطر التمي�ي
، بما �ض ي ينطوي عليها استخدام الذكاء االصطنا�ي ي تلت ذلك الضوء ع� المخاطر الئت وسلطت المناقشة الئت

ض فيها تصور استخدا ي �مكن للمشاركني ي عمل�ة اتخاذ القرار. وجه الخصوص، فضً� عن أمثلة ع� الس�اقات الئت
 م الذكاء االصطنا�ي �ض

ي استخدام الذكاء االصطنا�ي لحل جميع المشا�ل، و�اتفاق عام ع� أن الذكاء 
ي عدم التفك�ي �ض

واخُتتم الجزء بمالحظة أنه ينب�ض
 االصطنا�ي هو أداة للمساعدة ول�س التخاذ القرارات. 

 
 مقاالت مرجع�ة

- Making and -AI DecisionBell, F., Bennett Moses, L., Legg, M., Silove, J. and Zalnieriute, M. (2022). 
. Australasian the Courts: A Guide for Judges, Tribunal Members and Court Administrators

Institute of Judicial Administration 
- Natural Legal Language . Automatic Resolution of Domain Name DisputesA. (2021). , Christie

Processing Workshop 2021, 228-238 
- International Journal for Court . Courts and Artificial Intelligence. A.D. (2020), Reiling

Administration, 11(2), 8 
 

اءات والتكنولوج�ات الجد�دة : 2الجلسة   ال�ب
 

اءات، مثل بدأت الجلسة باإلشارة إ� التار�ــــخ العال�ي  ي تار�ــــخ ال�ب
ي �مكن قراءتها �ض ، والئت ي

ي الما�ض
ي كانت جد�دة �ض للتكنولوج�ات الئت

)، وال�ابالت الممدودة تحت سطح  ي تعمل بالبخار (ثمانينات القرن الثامن ع�ش التكنولوج�ات المتعلقة بالقوارب النه��ة الئت
)، والهاتف (سبعينات القرن الت )، البح��ة (ستينات القرن التاسع ع�ش )، وأصباغ اآلزوت (ثمانينات القرن التاسع ع�ش اسع ع�ش

�ن)، والهندسة الوراث�ة (بدا�ة الثمانين�ات)، واألعداد 1911واالتصاالت الالسل��ة ( )، والمضادات الحي��ة (ستينات القرن الع�ش
 . اءات المتعلقة بالذكاء االصطنا�ي ا�دة اآلن من ال�ب ض  الم�ت

 
ي ذلك وشارك أعضاء حلقة النقاش القر 

ارات المهمة الحديثة الصادرة عن وال�اتهم القضائ�ة �شأن التكنولوج�ات الجد�دة، بما �ض
 . اءات الذي برز مرارا� وتكرارا� خالل المناقشة هو عتبة  القضا�ا المتعلقة بأنظمة الذكاء االصطنا�ي وقد كان أحد عنا� قانون ال�ب

ي الوال�ات المتحدة، األهل�ة للحصول ع� براءة. 
مج�ات من قبل المحكمة  و�ض اءات المتعلقة بال�ب ي يتعلق بأهل�ة ال�ب

صدر قرار تار��ض
ي قض�ة 

، وضع مكتب الوال�ات المتحدة  .CLS Bank Internationalضد  Alice Corpالعل�ا األم��ك�ة �ض ض ومنذ ذلك الحني
اءات  ض وقضاة ال�ب اءات مبادئ توجيه�ة �شأن أهل�ة الموض�ع لمساعدة الفاحصني ي تطبيق القانون ع� مجموعة من لل�ب

ض �ض اإلدار�ني
ي هذا المجال دقيق  التكنولوج�ات. 

وحظ أن القانون المعمول به �ض
�
ض من الوال�ات القضائ�ة األخرى، ل ي مناقشة مع المشاركني

و�ض
ض البلدان.   وصعب، و�مكن أن يؤدي إ� نتائج مختلفة بني

 
ي  أن إ� النقاش حلقة أعضاء من عدد  وأشار 

 والذي ،DABUS المس� االصطنا�ي  الذكاء نظام استخدام ع� ينطوي الذي التقا�ض
ع  ُس�ي  ي  كمخ�ت

اءات طلبات �ض ي  ال�ب ع استهلها  الئت ي  الجهاز  مخ�ت
  وذلك متعددة، قضائ�ة وال�ات �ض

�
 مكتب قرارات استعراض إ� سع�ا

اءات ي  بالرفض.  ال�ب
اءات المتحدة الوال�ات مكتب رفض المتحدة، الوال�ات و�ض  باعتبارە االصطنا�ي  الذكاء نظام ُ�درج راءةب طلب لل�ب

ع ع.  اسم تقد�م عدم هو  والسبب الوح�د، المخ�ت ي  المخ�ت
ي  الف�درال�ة االستئناف ومحكمة اإلقل�م�ة المحكمة من كل  و�ض

 الوال�ات �ض
ض  المكتب.  قرار  تأ��د  تم األم��ك�ة، المتحدة �ع�ة، الهيئة صاغته كما   القانون، أن وتبني ع �كون أن و�تطلب ف�ه، لبس ال  الت�ش  المخ�ت
ي  المذكور 

  الطلب �ض
�
ي  النظر  جرى وقد  ما.  شخصا

ي  مواز�ة حالة �ض
ال�ا، �ض ي  معا�سة النت�جة وكانت أس�ت

بطل فقد  ذلك، ومع البدا�ة.  �ض
�
 أ

ي  هيئتها، بكامل الف�درال�ة المحكمة قبل من االستئناف عند  القرار  هذا  ي  اله�كل أن إ� بالمثل خلصت والئت
 لمناسبا القانويض

��ي  للمخطط ض  جرت �شطة مناقشة و�حثت ما.  شخص �د  ع� االبتكار  ينشأ  أن يتطلب الت�ش ض  النقاش حلقة أعضاء بني  والمشاركني
.  هذا  أثارها  مختلفة أسئلة ي

ق التقا�ض
�
ض  ع� القضاة بعض وعل ض  التمي�ي ي  الدور  بني

��ي  والدور  القضايئ  السلسلة هذە أبرزته الذي الت�ش
 القضا�ا.  من

 
 
�
إ� المستقبل، شارك العد�د من القضاة وجهات نظرهم حول ما �مكن أن تعن�ه إمكان�ة ابتكار الذكاء االصطنا�ي بالنسبة إ�  وتطلعا

اءات.  ع، ألن الذكاء االصطنا�ي ال يزال يتطلب  الغرض األسا�ي و�شغ�ل نظام ال�ب وأثار بعض القضاة أسئلة بخصوص تحد�د المخ�ت

https://aija.org.au/new-report-ai-decision-making-and-the-courts/
https://aija.org.au/new-report-ai-decision-making-and-the-courts/
https://aclanthology.org/2021.nllp-1.24.pdf
https://www.iacajournal.org/articles/10.36745/ijca.343/
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�ة  بعض المدخالت الب�ش
�
، ول�نها �ستخدمه،  اتو�النسبة إ� االبتكار  . حال�ا ي لم يتم إ�شاؤها بواسطة نظام للذكاء االصطنا�ي الئت

ض أن �كون  ي المجال إذا كان من المف�ت
ي االختبارات القانون�ة للخطوة االبتكار�ة قد تتأثر مهمة تحد�د الشخص الماهر �ض

وحظ أنه �ض
�
ل

ي قادرا� ع� الحصول ع� 
ا�ض . هذا الشخص االف�ت و�مكن أن تنشأ تحد�ات  معرفة زائدة من خالل استخدام أنظمة الذكاء االصطنا�ي

ي 
ي ذلك ال�شف �شكل كاٍف عن محتوى نظام الذكاء االصطنا�ي �ض

اءة، بما �ض ي خطوات أخرى لتحل�ل أهل�ة الحصول ع� ال�ب
 �ض

�
أ�ضا

ي مسألة  الوقت المناسب من أجل است�فاء متطلبات ال�شف. 
اءات الممنوحة. ونظر بعض القضاة �ض ي يتأثر بها مع�ار ال�ب  الط��قة الئت

 اآلثار المحتملة ألبوة االبتكار العائدة للذكاء االصطنا�ي ع� عالقة المل��ة الفك��ة بمجاالت أخرى مثل قانون 
�
وحظت أ�ضا

�
ول

تبة ع� مفهوم المل��ة الفك��ة كحق من حقوق اإل�سان.  ي ذلك اآلثار الم�ت
 المنافسة، بما �ض

 
ي تنطوي ع� تكنولوج�ات جد�دة.  وجرى اءات الئت  تبادل أمثلة أخرى لقضا�ا ال�ب

�
وع� سب�ل المثال، أثبتت إحدى القضا�ا  أ�ضا

ي آالت البوكر أن تطبيق االختبارات الحال�ة ألهل�ة الحصول ع� براءة 
المتعلقة ب�مكان�ة الحصول ع� براءة لجهاز حاسوب �عمل �ض

ال�ا. عن ط��ق الحاسوب لم يتم �س�� ي أس�ت
ي المحا�مة ف�ما إذا كان االدعاء  ته بال�امل بعد �ض

ي تم تناولها �ض  يتعلقوتجلت األسئلة الئت
 للحصول ع� براءة) أو كان ط��قة للتنف�ذ داخل الحاسوب (قابلة للحما�ة بموجب براءة). 

ً
 مؤه�

�
  بخطة عمل فقط (ل�س موضوعا

الهر�ي للمحكمة بتحل�ل األسئلة والقانون المعمول به بطرق مختلفة، ووصلت ومع ذلك، قامت مست��ات مختلفة من التسلسل 
 .
�
ي للقض�ة معلقا

ي القرار النهايئ
از�ل  إ� نتائج متناقضة، و��ت و�ضافة إ� ذلك، فإن قض�ة تخص مجال التكنولوج�ا الحي��ة من ال�ب

 ذات مح
�
توى تبغ منخفض، خلصت فيها المحكمة الف�درال�ة إ� تتعلق بتط��ر تقن�ة جد�دة للحصول ع� نباتات تبغ معدلة وراث�ا

از�ل.  ي ال�ب
ي جورج�ا، تمت مشاركة التحد�ات  أن االبتكار غ�ي واضح، أتاحت فرصة لفحص اختبار الخطوة االبتكار�ة �ض

، �ض ا� وأخ�ي
ي قض�ة حديثة تتعلق بمطالبات ب�لغاء براءة ما والتع��ض عن التعدي. 

ي �شأت �ض ي س�ا اإلجرائ�ة الئت
ي المتشعب و�ض

ق النظام القضايئ
ي إجراءات 

ي دعاوى الصالح�ة، بينما تنظر المحا�م المدن�ة �ض
ي �ض

ي جورج�ا، ح�ث تمارس المحا�م اإلدار�ة االختصاص القضايئ
�ض

اءة �سبب السلطات المختلفة  ي منازعة قضائ�ة من شأنها أن �كون لها آثار مهمة ع� قض�ة ال�ب
التعدي، نظرت المحكمة العل�ا �ض

ي مطالبات  ا�م. للمح
وع� سب�ل المثال، تطبق المحكمة اإلدار�ة إجراءات التحقيق ولديها سلطة طلب أدلة جد�دة للتحقيق �ض

ي �قدمها  ة الئت ض أن المحكمة المدن�ة تجري المحا�مات الحضور�ة وتعتمد ع� الخ�ب ي حني
ائها، �ض اءات، والمطالبة �شهادة خ�ب ال�ب

 أنواع التدا األطراف. 
�
ض المحا�م. وتختلف أ�ضا ي �مكن منحها بني  ب�ي المؤقتة الئت

 
اءات �شكل  اءات، ونظام ال�ب ي منازعات ال�ب

وتناولت المناقشة وجهات نظر مختلفة حول أهم�ة آثار الذكاء االصطنا�ي ع� الفصل �ض
ي  عام. 

ي بعض األح�ان أسئلة قانون�ة موجودة �ض
ومع ذلك،  هيئة جد�دة. وكان أحد اآلراء أن التكنولوج�ات الجد�دة �مكن أن تقدم �ض

من منظور آخر، �مكن النظر إ� الذكاء االصطنا�ي ع� أنه �ش�ي إ� تحول جذري أسا�ي عن التكنولوج�ات السابقة، وذلك ألن 
ها تمتد إ� ما هو أبعد من الموض�ع القابل للحما�ة بموجب براءة، لتصل إ� فكرة أن الذكاء االصطنا�ي مسؤول  ي يث�ي األسئلة الئت

ي تتوافق مع معاي�ي أهل�ة الحما�ة بموجب براءة. عن  اعات الئت  ابتكار االخ�ت
 

 األحكام القضائ�ة المرجع�ة
ال�ة [ − اءات ضد  ]: 2022المحكمة الف�درال�ة األس�ت  Thaler [2022] FCAFC 62مفوض ال�ب
ال�ا [المحكمة  − ي أس�ت

اءات [  Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd]: 2022العل�ا �ض ] 2022ضد مفوض ال�ب
HCA 29 

از�ل [ − و، ال�ب ي ر�و دي جان�ي
ي للمل��ة الصناع�ة ]: 2016المحكمة الف�درال�ة �ض ، جامعة وال�ة كارولينا الشمال�ة ضد المعهد الوطئض

 RJ/ 81.2016.4.02.5101-0162125القض�ة رقم 
 BS-1224(k-19) ]: القض�ة رقم2021المحكمة العل�ا لجورج�ا (الدائرة اإلدار�ة) [ −
 BS-424-413 (g-13) ]: القض�ة رقم2013ار�ة) [المحكمة العل�ا لجورج�ا (الدائرة اإلد −
ي المحكمة العل�ا)، الممل�ة المتحدة [ −

ا وو�لز (اآلن دائرة األموال �ض ي إنجل�ت
اءات �ض   ]: 2013المحكمة اإلقل�م�ة لل�ب

AP Racing Ltd ضد Alcon Components Ltd ]2013 [EWPCC 3 
ا وو�لز، الممل�ة المتحدة  − ي إنجل�ت

اءات والعالمات التجار�ة  Thaler ]: 2021[محكمة االستئناف �ض ضد المراقب العام لل�ب
 EWCA Civ 1374] 2021[والتصام�م

 thF.4 43 1207، رقم Vidalضد  Thaler]: 2022محكمة االستئناف األم��ك�ة للدائرة الفدرال�ة [ −
اءات، deF 48 مكتب  − اءات والعالمة التجار�ة [2019]: التوج�ه المنقح �شأن أهل�ة المواضيع لل�ب الوال�ات المتحدة لل�ب

 .05 geR 
ي الوال�ات المتحدة [ −

 القض�ة رقم ، CLS Bank Internationalضد  Alice Corp]: 2014المحكمة العل�ا �ض
573 U.S. 208 

ي الوال�ات المتحدة [ −
كة ]: 2007المحكمة العل�ا �ض كة  KSR Int’l Co�ش  .U.S 550، القض�ة رقم Teleflex Incضد �ش

398 
 

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1529
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1530
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1530
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1531
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1535
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1535
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 حق المؤلف والتكنولوج�ات الجد�دة : 3الجلسة 
 

ي يتعامل بها حق المؤلف مع التكنولوج�ات الجد�دة من خالل منظور القرارات  المهمة استكشفت هذە الجلسة مختلف الطرق الئت
ي تنطوي ع� حما�ة حق  ي ذلك األمثلة الحديثة للحاالت الئت

ي الع� الرق�ي الحد�ث، بما �ض
ض حق المؤلف الوطن�ة �ض ي تطبيق قوانني

�ض
 . ي تم إ�شاؤها بواسطة الذكاء االصطنا�ي ي ضمان توافر أ�ساق م��ة  المؤلف للمصنفات الئت

وتطرقت كذلك إ� التحد�ات العمل�ة �ض
ي قراءة المطبوعات. لمصنفات محم�ة بح

ض أو ضعاف الب� أو الذين �عانون من إعاقات �ض  ق المؤلف لألشخاص المكفوفني
 

 : ض زت المناقشة ع� جانبني
�
نت  ولدى فحص القضا�ا التأس�س�ة من الوال�ات القضائ�ة الممثلة، رك المصنفات المستنسخة ع� اإلن�ت

مج�ات.  ي الفئة السابقة، تم تقد�م مثال ل وحما�ة ال�ب
قض�ة من الجمهور�ة الدومين�ك�ة، ح�ث قامت المحكمة العل�ا بتحل�ل، و�ض

ي ال يتضمن أي إشارة إ� أصل العمل أو المؤلف. 
ويض وف�ما يتعلق  جملة أمور منها، استنساخ مصّنف متاح للجمهور ع� موقع إل��ت

امج الحاسوب، تم استكشاف األسال�ب المختلفة المطبقة  مج�ة. بحما�ة حق المؤلف المتاح ل�ب  ع� كل مكون من مكونات ال�ب
ي كولومب�ا �شأن هذا الموض�ع، الذي أ�دت 

ي األول الصادر عن المحكمة العل�ا �ض
وع� سب�ل المثال، تم تقد�م القرار القضايئ

مج�ة ألنها تعت�ب  ي ال�ب
ي شفرات المصدر والهدف �ض

�ة عن تعب�ي أصل�ة و�بداعأوجه المحكمة ف�ه أن حق المؤلف، �شكل عام، كائن �ض
ي قد تكون حما�ة حق  األفكار.   بالنسبة إ� واجهة المستخدم الب�ان�ة وعنا� التصم�م، الئت

�
ومع ذلك، فإن الوضع أقل وضوحا

امج األخرى، مثل الخوارزم�ات واألوامر ووظائف  المؤلف ممكنة لها إذا أمكن إظهار األصالة واإلبداع.  وقد ال تخضع عنا� ال�ب
نامج، للحما�ة  ي بمتطلبات اإلبداع واألصالة. ال�ب

 بموجب حق المؤلف ع� أساس أنها أفكار أو ال ت�ض
 

ي قراءة المطبوعات 
ض أو ضعاف الب� أو الذين �عانون من إعاقات �ض ض حقوق األشخاص المكفوفني  العالقة بني

�
وتناولت المناقشة أ�ضا

ط الحصول ع� إذن من ما لك حق المؤلف من أجل تح��ل األعمال إ� أ�ساق ف�ما يتعلق بالوصول إ� المصنفات األدب�ة و�ش
ي جنوب أف��ق�ا، ح�ث  تالئم استخدام هؤالء األشخاص. 

ي س�اق الطعن الدستوري لقانون حق المؤلف �ض
وقد برز هذا الجدال �ض

ض األشخاص ذوي اإلعاقات الب��ة وذوي اإلعاقات ي حالة عدم وجود استثناءات لتمكني
ي قراءة  أ�دت المحكمة الدستور�ة أنه �ض

�ض
ي القانون ينتهك الحقوق الدستور�ة 

خ�ص �ض ط ال�ت المطبوعات من الوصول إ� المصنفات المحم�ة بحق المؤلف، فإن �ش
ط الحصول ع� إذن ال يتحمل مشقته  لألشخاص ذوي اإلعاقة.  ض �سبب �ش ي األشخاص ذوو اإلعاقة من التمي�ي

 �عايض
ّ

ي أ�
و�نب�ض

وحظ أن األشخاص غ�ي ذوي اإلعاقة. 
�
ه �جري تط��ر تكنولوج�ات جد�دة لتقد�م حلول أ��� فعال�ة من أجل ضمان توافر ول

�عات حق المؤلف.  ي لت�ش ض ي عدم تقي�د توافرها بالتطبيق التمي�ي
 المصنفات األدب�ة بأ�ساق �سهل الوصول إليها، و�نب�ض

 
ي المص

ي حما�ة حق المؤلف �ض
، ناقشت حلقة النقاش المشكلة الصعبة المتمثلة �ض ا� . وأخ�ي  نفات المنشأة بواسطة الذكاء االصطنا�ي

، ح�ث قررت محكمة محل�ة أن مقالة تم إ�شاؤها بواسطة برمج�ة حاس���ة  ض ي الصني
وتم توضيح هذە المسألة باإلحالة إ� قض�ة �ض

ي تلك القض�ة باألصالة الم تمتثل للمتطلبات القانون�ة للحما�ة بموجب حق المؤلف. 
نس��ة إ� و�تعلق جزء من تعل�ل المحكمة �ض

مج�ة، والذي �عكس اخت�اراتهم الشخص�ة  ي الذي تقوم به مجموعة األشخاص الذين أ�شأوا ال�ب عمل�ة اإل�شاء والعمل التحض�ي
ي العمل الذي تم إ�شاؤە �شكل آ�ي ال تزال ذات  وقراراتهم ومهاراتهم. 

�ة �ض وحظ أن المدخالت الب�ش
�
وخالل مناقشات حلقة النقاش، ل

ي تع��ف الح
ي العد�د من الوال�ات القضائ�ة لم تواجه هذا الحالة  ما�ة بموجب حق المؤلف. صلة �ض

وحظ، مع ذلك، أن المحا�م �ض
�
ول

ي سيتم بها تطب�قه ع�  بعد.  ي الحا�ي المتعلق بتقي�م األصالة، ل�ن الط��قة الئت
ي ترك�ا ع� سب�ل المثال، تم وصف الفقه القضايئ

و�ض
ي تم إ�شاؤها بواسطة الذ   كاء االصطنا�ي ال تزال خاضعة للتحد�د من قبل المحا�م. المصنفات الئت

 
 باألحكام القضائ�ة المرجع�ة

ض [ − �ن، مقاطعة غواندونغ، الصني ض  Shanghaiضد  Shenzhen Tencent ]: 2019المحكمة الشعب�ة لدائرة نا�شان، شي�ض
Yingxun ، القض�ة رقمYue 0305 Min Chu No . 

ي كولومب�ا، الغرفة المدن�ة [ −
 Carlos Enrique Estupiñán Monje, Softpymes SAS ]: 2021المحكمة العل�ا �ض

 ique, Fernando Otoya DomínguezPablo Enrضد  Germán Alberto Restrepo Fernándezو
 SC3179-2021، القض�ة رقم - SIESA-Sistemas de Información Empresarial SAو

ي الجمهور�ة الدومين�ك�ة، الغرفة المدن�ة والتجار�ة [ −
 Resorts Dominicana S.A. v Allegro ]: 2017المحكمة العل�ا �ض

Víctor Eduardo Saladi Meneses 1668، القض�ة رقم . 
] القض�ة رقم 2022[ وز�ر التجارة والصناعة والمنافسة وآخ��نضد  Blind SA ]: 2022المحكمة الدستور�ة لجنوب اف��ق�ا [ −

.ZACC 33 
ة [ − ي ترك�ا، الدائرة المدن�ة الحاد�ة ع�ش

 2017/1563]: القض�ة رقم 2017محكمة النقض �ض
ة [ − ي ترك�ا، الدائرة المدن�ة الحاد�ة ع�ش

 2017/2724]: القض�ة رقم 2017محكمة النقض �ض
ى [ − ي ترك�ا، الدائرة ال��ب

 2021/1228]: القض�ة رقم 2021محكمة النقض �ض
 

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1540
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1540
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1538
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1538
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1538
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1537
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1537
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1539
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1539
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ي منازعات المل��ة الفك��ة (الجزء األول)التداب�ي  : 4الجلسة 
 المؤقتة �ض

 
ي تنص عليها المادة  ي قضا�ا المل��ة الفك��ة الئت

عرضت هذە الجلسة مجموعة متنوعة من وجهات النظر �شأن التداب�ي المؤقتة �ض
ض  من االتفاق �شأن جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة (ت��بس).  50 ي القوانني

الوطن�ة، ُتنظم التداب�ي المؤقتة و�ض
ي بعض الوال�ات القضائ�ة، وكجزء من قانون اإلجراءات العام 

�ــــع المل��ة الفك��ة �ض الخاصة بمنازعات المل��ة الفك��ة كجزء من ��ش
ي الوال�ات األخرى. 

 المطبق ع� جميع المنازعات المدن�ة والتجار�ة �ض
 

ي حلقة النقاش ع� 
ض المناقشة �ض ي انتظار الفصل وانصب ترك�ي

ي تهدف إ� الحفاظ ع� الوضع الراهن، �ض األوامر الزاجرة األول�ة الئت
ي المنازعات. 

وتناولت المناقشة متطلبات منح األوامر الزاجرة األول�ة، واالعتبارات الخاصة باألوامر الزاجرة أحاد�ة الطرف،  ال�امل �ض
 ر األوامر الزاجرة األول�ة. وتحد�ات التعامل مع تعق�د التكنولوج�ا واإللحاح، وتوات

 
ر وش�ك بحقوق مقدم  ي الطابع الملح، من أجل تجنب إلحاق �ض

كة لمنح األوامر الزاجرة األول�ة �ض وط المش�ت و�تج� أحد ال�ش
ي حق الطرف الذي يتقدم بطلب للحصول ع� أمر زاجر  الطلب. 

ي منازعات التعدي ع� المل��ة الفك��ة، تنظر المحا�م أوً� �ض
و�ض

اخ�ص غ�ي االستئثار�ة الم�ح لهم أو�ي  اخ�ص االستئثار�ة، وأصحاب ال�ت ، والذي قد �شمل مال�ي المل��ة الفك��ة، وأصحاب ال�ت
ي رفع دعوى. 

ي صحة حق المل��ة الفك��ة المطالب  من قبل أصحاب حق المؤلف، بهدف ممارسة الحق �ض
وتنظر المحكمة عادًة �ض

ي اإلجراءات التمه�د�ة.  وأفادت حلقة النقاش بأنه قد �صُعب به. 
وحظ أن حقوق  ع� المحا�م معالجة صحة حق المؤلف �ض

�
ول

اض أو اإللغاء، قد  ي ثبت أنها صالحة بعد إجراءات االع�ت ة معقولة، أو الئت ي لم �ست�� هجمات ع� صحتها بعد ف�ت المل��ة الفك��ة الئت
 . ي طلب إصدار أمر زاجر أو�ي

ي البت �ض
 �كون لها وزن أ��ب �ض

 
وحظ

�
ي المناقشة أنه كلما كانت الدعوى ق��ة من الناح�ة الشكل�ة، كان أساس منح األمر الزاج ول

.  ر �ض
�
وتختلف  األو�ي أ��� إقناعا

 . ض الوال�ات القضائ�ة الختبار وجود دعوى ظاهرة القوة من الناح�ة الشكل�ة لصالح إصدار أمر زاجر أو�ي وقد  المعاي�ي المستخدمة بني
وحظ أنه �جب ع� 

�
 األطراف ال�شف عن جميع الوقائع الماد�ة للمحكمة، حئت ولو أدى األمر إ� إلغاء قرار منح التداب�ي المؤقتة. ل

ي تحد�د ما 
ي تطلبها المحكمة �ض وتبادل أعضاء حلقة النقاش تجارب مختلفة مستمدة من وال�اتهم القضائ�ة �ش�ي إ� حجم األدلة الئت

ي ُتتخذ و�ينم إذا كانت الدعوى ظاهرة الوجاهة.  ي طلبات التداب�ي المؤقتة الئت
ا أثار أحد أعضاء حلقة النقاش مسألة صع��ة البت �ض

عادة ع� أساس أدلة محدودة، كان لدى عضو آخر تج��ة مفادها أن جميع األدلة ذات الصلة ُتتاح عادًة خالل الدعاوى األول�ة، 
ي المحا�مة. 

 إضافة إ� قل�ل من األدلة اإلضاف�ة �ض
 

ي قد تنجم عن منح التدب�ي  ة النقاشحلقوأشارت  ار المحتملة الئت إ� أن منح التدب�ي المؤقت هو قرار تقديري، يتطلب موازنة األ�ض
ض حقوق المد�ي وحقوق المد�  المؤقت أو رفضه.  ي التوتر الحاصل بني

ولدى ممارسة هذە السلطة التقدي��ة، تنظر المحكمة �ض
ي عل�ه، وكذلك التوازن المناسب الذي �جب ت

ض حقوق المل��ة الفك��ة والحقوق األخرى (مثل حق المد� عل�ه �ض حق�قه بني
 . ض ر  االستماع إل�ه)، وحقوق المستهل�ني  معقوً� ل�ض

�
وف�ما يتعلق بحقوق مقد�ي الطلبات، تتطلب األوامر الزاجرة األول�ة إدرا�ا

 �كون لدى مقد�ي الطلبات أي سب�ل انتصاف وش�ك ال �مكن إصالحه �قع ع� مقدم الطلب إذا لم ُ�منح األمر الزاجر، و�ج
ّ

ب أ�
ض االعتبار أنه  آخر.  ر المحتمل الذي قد ُ�لحق بالمد� عل�ه، مع األخذ بعني  تقي�م ال�ض

�
ي الوقت نفسه، ُ�طلب من المحا�م أ�ضا

و�ض
ي ا

ومن أجل تقل�ل مخاطر  لمحا�مة. قد ال يتسئض ضمان االستعادة ال�املة للمكانة التجار�ة للمد� عل�ه حئت ولو فاز المد� عل�ه �ض
ي التع��ضات من أجل حما�ة المد� عل�ه. 

 الخطأ، تنص العد�د من الوال�ات القضائ�ة ع� تعهدات متبادلة �ض
 

ر ال �مكن إصالحه بالنسبة إ�  ي إلحاق �ض
ي دعاوى منفصلة، ال س�ما عندما يتسبب أي تأخ�ي �ض

و�جوز منح أوامر زاجرة أول�ة �ض
ي االستماع إل�ه.  فك��ة. صاحب المل��ة ال

ي إحدى الوال�ات القضائ�ة،  ومع ذلك، �جب موازنة ذلك مع حق المد� عل�ه �ض
و�ض

ي تكون بمثابة ب�انات وقائ�ة �شأن بطالن  تضمنت التداب�ي الرام�ة إ� تحقيق هذا التوازن إمكان�ة �سج�ل خطابات الحما�ة الئت
ي سجل إل��ت 

اءة �ض اءة أو عدم التعدي ع� ال�ب ي ال�ب
ي قد تل�ت ض األطراف، والئت اط تقد�م أي مراسالت قبل المحا�مة بني ، أو اش�ت ي

ويض
ي اإلجراءات أحاد�ة الطرف. 

ي الدعاوى  الضوء ع� موقف الطرف غ�ي الممثل �ض
وُشدد ع� األهم�ة القصوى لواجب مقدم الطلب �ض

 أحاد�ة الطرف بال�شف ال�امل عن جميع األدلة المتاحة له ذات الصلة بالدعوى. 
 

ي منازعات المل��ة الفك��ة. 
ي تواتر األوامر الزاجرة األول�ة �ض

ي بعض الوال�ات القضائ�ة،  وكشفت المناقشة عن االختالفات �ض
و�ض

ي قضا�ا المل��ة 
ي وال�ات قضائ�ة أخرى، نادرا� ما ُتمنح األوامر الزاجرة األول�ة �ض

صدرت أوامر زاجرة أول�ة �شكل متكرر؛ بينما �ض
ي تنطوي ع� ت���ف أو مخاطر ع� الصحة العامة. الفك��ة، وتقت�  ي الغالب ع� القضا�ا الئت
ض أن األوامر الزاجرة األول�ة  �ض وتبني

ي ضوء تعق�د التكنولوج�ا المعن�ة والوقت الالزم من أجل تحد�د صالح�ة 
اءات، وذلك �ض ي �شأن ال�ب

ي التقا�ض
نادرة �شكل خاص �ض

اءة والتعدي عليها.  ي تنطوي  قة النقاشحل وقال أحد أعضاء ال�ب ي س�اق المعارض التجار�ة، أو الئت
إن األوامر الزاجرة األول�ة الناشئة �ض

اءة، هما مثاالن ع� المواقف اب نها�ة مدة ال�ب ي السوق عند اق�ت
ات الص�دالن�ة الجن�سة �ض ي  ع� الدخول المبكر للمستح�ض الئت

ي مجال ال�ب 
 اءات. ُتمنح فيها منح أوامر زاجرة أول�ة بتواتر أ��ب �ض

 



 
 2022منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام 

 
 
 

 
10 

 .
�
ي بعض الحاالت �حل المنازعة كل�ا

ي دعاوى المل��ة الفك��ة، و�ض
ة �ض ض أن األمر الزاجر المؤقت له فائدة كب�ي ، تبني

�
وحظ أن  وختاما

�
ول

ي قد �ستغرق فيها الدعاوى المتعلقة باألسس الموضوع�ة سنوات  ي الوال�ات القضائ�ة الئت
ق�مة التداب�ي المؤقتة قد تكون أ��ب �ض

 لها. عد�دة لح
 

 األحكام القضائ�ة المرجع�ة
ي ب��نس آيرس  −

ض [ -المحكمة المدن�ة والتجار�ة الف�درال�ة �ض ضد  Ríos, Matías Federico ]: 2021الغرفة األو�، األرجنتني
Mercado McCann S.A . 

 2538]: القض�ة رقم 2021بالقاهرة، م� [المحكمة االقتصاد�ة  −
 195]: القض�ة رقم 2020محكمة االستئناف االقتصاد�ة بالقاهرة، م� [ −
�ا [ −  British Americanضد .  Gallaher Ltd .Gallaher Ltd]: 2005محكمة االستئناف، دائرة إلور�ن القضائ�ة، ن�ج�ي

Ltd & OrsTobacco (Nig.) ،24333 (CA)-NWLR (PART 1476) 325 / (2014) LPELR 13 
−  ،( ي ي (محكمة العالمات التجار�ة التابعة لالتحاد األورويب ي أل�كانئت

 31/22القرار رقم.  ]: 2022إسبان�ا [المحكمة اإلقل�م�ة العل�ا �ض
ي [ −   HARTINGضد Phoenix Contact GmbH & Co. KG ]: 2022محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب

Deutschland GmbH & Co. et al 44/21، القض�ة رقم-C 
 

) : 5الجلسة  ي
ي منازعات المل��ة الفك��ة (الجزء الثايض

 التداب�ي المؤقتة �ض
 

 لمناقشة الجلسة 
ً
ي الجلسة الخامسة أن متطلبات منح أمر زاجر أو�ي متشابهة من الناح�ة  4متابعة

وحظ �ض
�
�شأن التداب�ي المؤقتة، ل

المفاه�م�ة ع�ب العد�د من الوال�ات القضائ�ة، ع� الرغم من أنه �مكن التعب�ي عنها بعبارات مختلفة مثل احتمال النجاح بناًء ع� 
ر ال �مكن إصالحه إذا لم ُ�منح األسس الموضوع� ؛ أو قض�ة ظاهرة الوجاهة، و�ض ي تأخ�ي

/ الخطر �ض ة للقض�ة والطابع اإللحا�ي
 ، وتوازن المالءمة. الزاجر األمر 

 
ي طلبات التداب�ي المؤقتة، مثل مع�ار 

ي تنشأ عن نظر المحا�م �ض ي ضوء هذە الخلف�ة، تناولت هذە الجلسة العد�د من العنا� الئت
و�ض

ي س�قدمها مقدمو الطلبات، واعتبارات اآلثار خارج اإلقل�م، اإلثبا ي التع��ضات الئت
ت المطلوب، أو السندات أو التعهدات المتبادلة �ض

ي 
ي الموازنة �ض

 منح التداب�ي المؤقتة.  ودور المصلحة العامة والتناسب �ض
 

�ر منح وعند االستماع إ� طلبات التداب�ي المؤقتة، �جب ع� المحا�م النظر ف�ما إذا   ي قدمها مقدم الطلب كاف�ة لت�ب كانت األدلة الئت
. وشارك أحد أعضاء حلقة النقاش التحدي الذي يواجهه القضاة عندما ُتقدم لهم أدلة غ�ي كاف�ة أو شهادات السماع  هذە التداب�ي

 لدى طلب التداب�ي المؤقتة. 
 

 باسم السن
�
ي التع��ضات، الذي ُ�شار إل�ه أ�ضا

ي بعض الوال�ات القضائ�ة، هو تعهد مطلوب من مقدم الطلب والتعهد المتبادل �ض
د �ض

ي نها�ة األمر أنه غ�ي الئق عند النظر 
ض �ض ر قد يتكبدە المد� عل�ه نت�جة لمنح تدب�ي مؤقت يتبني �شأن تدب�ي مؤقت كضمان ألي �ض

ي وال�اتهم القضائ�ة، وقال بعض أ ف�ه. 
ط أمر شائع �ض عضاء حلقة النقاش إن السندات واتفقت حلقة النقاش ع� أن هذا ال�ش

ي الوال�ة القضائ�ة. 
 مطل��ة �شكل متكرر من أصحاب الطلبات األجانب الذين ل�س لديهم روابط تجار�ة أو مال�ة أخرى �ض

 
وف�ما يتعلق بموض�ع االعتبارات اإلقل�م�ة، بدأت المناقشة ع� أساس أن حقوق المل��ة الفك��ة �ي حقوق إقل�م�ة و��ي من 

ي ُمنحت فيها. ح�ث الم ي الدولة الئت
ي بعض الحاالت، قد تث�ي طلبات اتخاذ تداب�ي مؤقتة �ساؤالت �شأن الوال�ات  بدأ �ض

ومع ذلك، �ض
ض أن تنظر فيها المحا�م.  ي يتعني ي حالة التعدي ع� التعدي ع�  القضائ�ة اإلقل�م�ة واآلثار خارج اإلقل�م الئت

وع� سب�ل المثال، �ض
ون�ة المل��ة الفك��ة ع�ب اإلن نت إلغاء فهرسة المواقع اإلل��ت نت، قد �كون شكل اإلجراء المؤقت هو أمر محركات البحث ع� اإلن�ت �ت

 . ي تتعدى ع� المل��ة الفك��ة ع� المستوى العال�ي وف�ما يتعلق بمسألة مسألة الوال�ة القضائ�ة، أشار أحد أعضاء حلقة  الئت
ي صل

ويض ة كاف�ة بالوال�ة القضائ�ة المحل�ة، فمن المحتمل أن �خضع الطرف لالختصاص النقاش إ� أنه إذا كان للنشاط اإلل��ت
ي لتلك المحكمة. 

وكان من رأي بعض أعضاء حلقة النقاش أن المحكمة �مكن أن تمنح أمرا� زاجرا� له تأث�ي يتجاوز الحدود  القضايئ
 من

�
ور�ا ي العالم، عندما �كون ذلك �ض

ي أي مكان �ض
ي  أجل ضمان فعال�ة األمر الزاجر.  اإلقل�م�ة، أي فرض سلوك �ض

وحظ أنه �ض
�
وقد ل

ي دولة أخرى وال�ة قضائ�ة ع�
، فقد �كون لمحكمة �ض ض أن المحكمة قد تصدر أمرا� زاجرا� له تأث�ي عال�ي الموض�ع ذاته  حني

ر  ي الوال�ة القضائ�ة المت�ض
 له تأث�ي ناٍف للتدب�ي المؤقت �ض

�
ض ذاتهم، وقد تمنح أمرا� مواز�ا  ة. والمتقاضني

 
 مسألة احتمال خض�ع الهيئات غ�ي األطراف لألوامر القضائ�ة الزاجرة، ع� سب�ل المثال محرك بحث ع� 

�
وأثارت المناقشة أ�ضا

نت.  ي بعض المجاالت القانون�ة، ع�  اإلن�ت
وأشار أحد أعضاء حلقة النقاش إ� أن األوامر الزاجرة ُتمنح عادة ضد أطراف ثالثة �ض

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1544
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1544
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1547
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1547
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1547
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1547
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1548
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1549
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1549
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ي 
ض سب�ل المثال �ض كني نت ع� تحد�د المش�ت ي تج�ب مزودي خدمة اإلن�ت ا�د استخدام األوامر الئت ض نت ح�ث ي�ت قضا�ا التعدي ع�ب اإلن�ت

ي سلوك مخالف. 
 الذين ينخرطون �ض

 
 . ي ذلك مدة التدب�ي

ي تحد�د التداب�ي المؤقتة، بما �ض
مت حلقة النقاش بأهم�ة التناسب �ض

�
والحظ أعضاء حلقة النقاش أن التداب�ي  وسل

ي اإلجراء. ال
 �ض

�
ي الواقع إ� الفصل نهائ�ا

ي بعض األح�ان مدة ط��لة وتصل �ض
وأ�شأت مثل هذە المواقف  مؤقتة �مكن أن �ستغرق �ض

ي باختبار األمر الزاج
 محل األوامر القضائ�ة النهائ�ة، ع� الرغم من أن الطلب ال ��ض

�
ي أن التداب�ي المؤقتة تحل فعل�ا

ر خطرا� يتمثل �ض
وسلط أحد أعضاء حلقة النقاش الضوء ع� ق�مة اإلدارة الفعالة  لذي يتطلب إجراء فحص أ��� �امة للوقائع. الدائم، األمر ا

ي ���ــــع اإلجراءات �شأن الوقائع، وذلك بهدف التخف�ف من هذە المخاطر. 
 للدعاوى القضائ�ة �ض

 
ي ناقشها المتحدثون االعتبارات المتعلقة بالمكانة  ي وشملت المواضيع األخرى الئت

المال�ة لألطراف واختالل التوازن المحتمل �ض
ي البلدان الخاضعة لالتفاق�ات اإلقل�م�ة، مثل اتفاق 

تحد�د مبلغ السند أو تم��ل الطرف الثالث؛ وأثر التداب�ي المؤقتة الممنوحة �ض
ض أدوار سلطات  ي المتعلق ب��شاء المنظمة األف��ق�ة للمل�ّ�ة الفك�ّ�ة؛ فضً� عن التفاعل بني

ي ذلك دور بان�ض
الجمارك والمحا�م، بما �ض

ي منع دخول السلع المتعد�ة ع� المل��ة الفك��ة إ� البالد. 
ي تتخذها سلطات الجمارك، �ض ي استعراض القرارات الئت

 قضاة الطوارئ �ض
 

 األحكام القضائ�ة المرجع�ة
ض [ − ي كوتونو، بنض

كة  ]: 2021المحكمة التجار�ة الثالثة �ض  Chitouالمحدودة ضد  Société Phoenix International�ش
Fadil-Zoul  065/21وآخ��ن، رقم /CJ/SI/TCC 

 Equustek Solutions Inc ،SCC 34 2017.. ضد Google Inc ]: 2017المحكمة العل�ا ال�ند�ة [ −
ض [ − ي ج�انغسو، الصني

 .Jiangsu Baite Import and Export Trade Co., Ltd ]: 2008المحكمة الشعب�ة العل�ا �ض
. an Kangbaite Carpet Co., Ltd’and Jiangsu Huai  ضدMr. Xu القض�ة رقم ،SMSZZ  71رقم 

ي بنما، الدائرة القضائ�ة األو� [ −
 214402019-3-10-01-08-08 ]: القض�ة رقم2019المحكمة العل�ا الثالثة �ض

ي البيئة الرقم�ةاألوامر الزاجرة  : 6الجلسة 
 �ض

 
ي البيئة الرقم�ة. 

ي والطب�عة العابرة للحدود للتعدي �ض وتم التأ��د ع� الطب�عة اإلقل�م�ة  بدأت الجلسة بتناول التعق�د التكنولو�ب
ض ع� المحا�م تحد�د مكان  ، إذ يتعني ي الع� الرق�ي

 بأن هذا �مكن أن يؤدي إ� صع��ات خاصة �ض
�
لحقوق المل��ة الفك��ة، علما

و�فرض استخدام األوامر الزاجرة م��دا� من التعق�دات، ع� سب�ل المثال، ألن التع��ض الممن�ح س�قت�  أفعال التعدي المزعومة. 
ي ظروف أخرى، قد تصدر 

ي تحدث خارج اإلقل�م؛ و�ض  ع� اختصاص المحكمة وقد �كون غ�ي فعال ضد أعمال التعدي الئت
�
إقل�م�ا

 �متد تأ
�
ي مع محا�م بلدان المحكمة أمرا� قضائ�ا

ي االختصاص القضايئ
)، يتداخل �ض ە إ� خارج الحدود اإلقل�م�ة (مثل أمر زاجر عال�ي ث�ي

ي مثل هذە الحاالت �مكن أن تكون معقدة وتتغ�ي ��عة، ل�س  أخرى. 
وحظ أن األنظمة ق�د النظر �ض

�
وف�ما يتعلق بالتكنولوج�ا، ل

يتك�فون مع األوامر الزاجرة الصادرة بحقهم عن ط��ق  كذلك ألن المتعدين  فقط �سبب التط��ر المستمر للتكنولوج�ا نفسها، بل
ونت�جة لذلك، فإن األوامر الصادرة عن المحا�م معقدة  نقل الخوادم أو تغي�ي الموقع، واستخدام تداب�ي تكنولوج�ة لتجنب القيود. 

ي المقابل. 
ون�ة الموج �ض نت الذين ُ�ستخدم خدماتهم وع� سب�ل المثال، فإن أوامر حظر المواقع اإلل��ت هة إ� مزودي خدمة اإلن�ت

ي سيتم URLمن قبل طرف ثالث ألغراض التعدي ع� حق مل��ة فك��ة �جب أن تحدد عناو�ن الموارد الموحدة ( ) المحددة الئت
نت.  ي �جب أن يتخذها مزودو خدمة اإلن�ت   حظرها، وكذلك الخطوات التكنولوج�ة المفّصلة الئت

 
ي كث�ي من األ 

ي جد�د �حمل نفس االسم والوظ�فة. و�ض
ويض ، �ظهر موقع إل��ت ض ي معني

ويض ي  ح�ان، بعد حظر موقع إل��ت وأحد األسئلة الئت
ي �شكل  ي أن يتناول عناو�ن الموارد الموحدة الئت

ض ينب�ض ي معني
ويض ُتط�ح ع� المحا�م هو ما إذا كان األمر الصادر بحظر موقع إل��ت

، بالتوازي مع إمكان�ة تو 
�
ي أن �كون األمر التعدي حال�ا

ي المستقبل؛ أو ما إذا ينب�ض
سيع األمر ل�شمل الم��د من العناو�ن المتعد�ة �ض

دة، و�التا�ي ُ�جّنب الحاجة إ� عودة صاحب الحق إ� المحكمة. 
�
ي المقام األول فعاً� و�غ�ي المواقع المقل

وهناك تطور  الممن�ح �ض
 وهو استخدام بعض البلدان ألوامر الحظر 

�
نت حظر  حد�ث �سب�ا ي ال تقت� ع� الطلب من مزود خدمة اإلن�ت ، والئت الدينام��ي

ي تحمل أسماء حقول محددة أو عناو�ن موارد موحدة تم ا�تشاف ق�امها بالتعدي، بل تطلب  ون�ة الئت النفاذ إ� المواقع اإلل��ت
ي �مكن النفاذ إليها من خالل أسماء حقول أو عناو�ن  موارد موحدة أخرى، إذ يتجسد الغرض كذلك حظر المواقع المطابقة الئت

ون�ة المتعد�ة، ع� النحو الذي �حددە أصحاب الحقوق ع� أساس  ي �سه�ل الوصول إ� المواقع اإلل��ت
الوح�د أو الغالب �ض

 منتظم. 
 

ي استخدام األوامر 
الزاجرة �شأن وشارك أعضاء حلقة النقاش أمثلة من وال�اتهم القضائ�ة ع� القضا�ا المهمة والُنهج المتبعة �ض

ون�ة،  نت بحظر المواقع اإلل��ت نت، مثل تحد�د الموقع اإلقل��ي للتعدي، وتوافر أوامر بحق مزودي خدمة اإلن�ت التعدي ع�ب اإلن�ت
ي إجراءات المحا�م، وكذلك ال��ة الجزئ�ة المطبقة ع�  وكذلك ف�ما �خص التكال�ف. 

نت �ض وتم التطرق إ� دور مزودي خدمة اإلن�ت
 ح�ث س�قوم ��ش التداب�ي التكنولوج�ة المتخذة بالسماح للمتعدي بالتحا�ل ع� األمر. األوامر 

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1550
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1550
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1552
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1553
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1553
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 . ي  وأوضحت المناقشة أن عددا� من الوال�ات القضائ�ة قد استخدمت بالفعل أوامر الحظر الدينام��ي وجرى مشاركة االعتبارات الئت
ي  ي ذلك مسألئت

ي إصدار مثل هذە األوامر، بما �ض
 ومحددا� تراعيها المحا�م �ض

�
ورة والتناسب؛ أي ما إذا كان هذا األمر الزاجر واضحا ال�ض

 للضمانات اإلجرائ�ة. 
�
ي وضعتها المحا�م  �شكل كاٍف؛ وما إذا كان �شكل خرقا  تبادل أمثلة ع� الضمانات التشغ�ل�ة الئت

�
وجرى أ�ضا

ي إحدى الوال�ات القضائ�ة، تم توضيح من أجل ضمان التنف�ذ السل�م لألوامر. 
عدد من العوامل التوض�ح�ة لتحد�د المواقع  و�ض

ض أمور أخرى، العنا� المتعلقة بما إذا كان الغرض األسا�ي من الموقع هو ارتكاب تعٍد ع� حق  ي ذلك، من بني
"المارقة" بما �ض

ت اإلزالة، وما إذا كان المؤلف أو �سه�له، أو جسامة التعدي أو �سه�له، وما إذا كان هناك تقاعس عن اتخاذ إجراء بعد استالم إشعارا
ي �خضع ألمر حظر صادر عن محكمة وال�ة قضائ�ة أخرى ع� أساس التعدي ع� حق المؤلف. 

ويض  الموقع اإلل��ت
 

ي للمستخدم)
ي استنادا� إ� الموقع الجغرا�ض

ويض " (تقي�د النفاذ إ� المحتوى اإلل��ت ي
 تط��ر أوامر "الحظر الجغرا�ض

�
 وتناولت الجلسة أ�ضا

ي المتعدي من أي مكان). واألوامر ال
ويض  ألمر ذي تأث�ي عال�ي  زاجرة "العالم�ة" (منع النفاذ إ� الموقع اإلل��ت

�
ض تتضمنان طلبا ي حالتني

و�ض
، نظرت المحكمة  ض  لمطالبة طرف ثالث بال�شف عن معلومات تع��ف�ة حول متعدين غ�ي معروفني

�
وع وطلبا ب�زالة محتوى غ�ي م�ش
ي أسئلة مثل الموقع اإلقل��ي 

ر الحاصل، والعالقة مع اختصاص المحكمة، واعتبارات المصلحة العامة �ض للنشاط المتعدي وال�ض
نت، تم توضيح التحد�ات  مثل ح��ة التعب�ي والخصوص�ة.  ي أمثلة أخرى للتعدي ع� حق المؤلف والعالمات التجار�ة ع�ب اإلن�ت

و�ض
ي تواجه المحا�م عند التعامل مع عدد كب�ي من القضا�ا وعدم  تعاون األطراف الثالثة.  الئت

 
ون�ة.  ي يتطلب  وورد ذكر استخدام تداب�ي أخرى غ�ي أوامر حجب المواقع اإلل��ت وقد �شمل هذە األوامر أوامر الدعا�ة اإللزام�ة، والئت

ي كل من الحالة الفور�ة و�شكل عام، والتناسب، والفعال�ة،
ي ذلك التأث�ي الرادع �ض

وفائدة وسائل  منحها تقي�م عدد من العوامل، بما �ض
ي  االنتصاف األخرى. 

ي المتعدي، فقد تمت إدانة األفراد بنجاح �ض
ويض وع� الرغم من أنه من غ�ي المألوف تحد�د مشغ�ي الموقع اإلل��ت

ي قض�ة جنائ�ة من وال�ة قضائ�ة أخرى �شمل المواقع  إحدى الدعاوى وُحكم عليهم بالسجن، إضافة إ� دفع تع��ضات. 
و�ض

ي  ون�ة الئت ض واحتجازهم �شكل  اإلل��ت  تفت�ش منازل المشغلني
�
ي أمرت بها المحكمة أ�ضا تتضمن محتوى مقرصن، تضمنت التداب�ي الئت

ون�ة المستخدمة، وحظر أسماء الحقول ذات الصلة، و�تالف محتوى الموقع، ونقل عناو�ن  مؤقت، ومصادرة األجهزة اإلل��ت
ي تعمل  كة الئت رة، وحل ال�ش ون�ة. الموقع إ� األطراف المت�ض  من خاللها المواقع اإلل��ت

 
ي 

ض األطراف، أو عند النظر �ض ض المصالح األساس�ة، سواء بني ي الس�ي إ� تحقيق توازن عادل بني
ث�ي دور المحا�م �ض

�
وخالل المناقشة، أ

ي ضمان النفاذ المفت�ح إ� شبك
ي �مكن وضعها ع� حقوق مثل ح��ة التعب�ي والمصلحة العامة �ض نت. القيود المناسبة الئت وأقر  ة اإلن�ت

ي  ي القضا�ا الئت
نت، ال س�ما �ض ض بالمناقشات الوطن�ة حول مخاطر "الحظر المفرط" للنفاذ إ� اإلن�ت ض والمشاركني عدد من المتحدثني

نت محا�دين.  ي بعض البلدان للحما�ة من هذا الخطر، ع�  تنطوي ع� مقد�ي خدمة إن�ت
وتمت مشاركة المعلمات الموضوعة �ض

ي المقام األول إ� توز�ــــع المواد المتعد�ة. سب�ل المثال، م
ون�ة تهدف �ض وأوضحت هذە  ن خالل تحد�د ما إذا كانت المواقع اإلل��ت

ي أوامر الحظر باعتبارها أوامر زاجرة. 
 السينار�وهات الحاجة المستمرة إ� ضمان التناسب �ض

 
ض الُنهج الو  كة بني وحظ أن هناك العد�د من الجوانب المش�ت

�
ي الختام، ل

 و�ض
�
ي تم تبادلها خالل الجلسة، ول�ن هناك أ�ضا طن�ة الئت

ي واجهتها المحا�م واالستجابات القانون�ة الوطن�ة �سبب الس�اق الف��د ل�ل وال�ة قضائ�ة.   مجاالت اختلفت فيها التحد�ات الئت
 

 األحكام القضائ�ة المرجع�ة
، الهند [ − ي دل�ي

 Facebook, Inc and Ors ،CS (OS)ضد  Anorو  Swami Ramdev ]: 2019المحكمة العل�ا �ض
27/2019 

، الهند [ − ي دل�ي
 1337X.to andضد  mmunication Ltd and OrsUTV Software Co ]: 2019المحكمة العل�ا �ض

, CS (COMM) 724/2017Ors 
، الهند [ − ي دل�ي

 Ashok Kumar and Ors, CS (COMM)ضد  Dabur India Limited]: 2022المحكمة العل�ا �ض
135/2022 

 .D.A .1/2017 ,Alestra, S de R.L de C.V، 2017الغرفة الثان�ة،  ]: 2017محكمة العدل العل�ا للبالد، المكس�ك [ −
و [ − ائب والمل��ة الفك��ة والبيئة التابعة لوزارة ل�ما، ب�ي  Disney ]: 2018المحكمة الجنائ�ة األو� للجمارك وال�ض

Enterprise Inc DEI  وSony Pictures Television Inc  وUniversal City Studios LLC  هم ممن تمثلهم وغ�ي
 2018-00527، القض�ة رقم وآخرون Manrique Agueroئ�ة ضد الجمع�ة األم��ك�ة لقطاع األفالم السينما

اءات والسوق، الس��د [ −  Telia Sverige ضد .AB Svensk Filmindustri et al]: 2020محكمة االستئناف �شأن ال�ب
AB القض�ة رقم ،PMT 13999-19 

ا وو�لز، الممل�ة المتحدة [ − ي إنجل�ت
ضد  Menashe Business Mercantile Ltd]: 2002محكمة االستئناف �ض

William Hill Organisation Ltd [2002] EWCA Civ 1702 
ا وو�لز، الممل�ة المتحدة [ − ي إنجل�ت

  Paramount Home Entertainment]: 2013المحكمة العل�ا �ض
y Broadcasting LtdInternational Ltd v British Sk ،]2013 [(Ch) 3479EWHC  

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1554
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1554
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1555
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1555
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1561
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1561
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 British Telecommunications Plcضد Cartier International AG ]: 2018المحكمة العل�ا، الممل�ة المتحدة [ −
]2018 [UKSC 28 

ا  − ي إنجل�ت
  TuneIn Inc v Warner Music UK Ltd and Anor]: 2021وو�لز، الممل�ة المتحدة [محكمة االستئناف �ض
EWCA Civ 441] 2021[ 

 

 عمل مركز ال��بو للتحك�م والوساطة
 

ي ال��بو، و�تيح منصة عالم�ة �شكل مركز ال��بو للتحك�م والوساطة جزءا� من قطاع المل��ة 
الفك��ة والنظم اإل�كولوج�ة لالبتكار �ض

و�ستخدم المبتكرون  ومستقلة ومحا�دة للسبل البد�لة لتس��ة مختلف أنواع المنازعات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة واالبتكار. 
ا�د.  ض ة والمتوسطة هذا المركز �شكل م�ت كات الصغ�ي ي �قدمه وال�ش اوح الخدمات الئت ا المركز من الوساطة إ� التحك�م وقرارات وت�ت

اء.   عن المجاالت المختلفة لعمل المركز.  لمحة عامةوقد ُعرضت  الخ�ب
 

ي المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول و�قدم خدمات بموجب الس�اسة الموحدة لتس��ة المنازعات 
و�نشط المركز �شكل كب�ي �ض

ي تنطبق ع� الحقوق العل�ا العالم�ة مثل  حقً� من الحقول العل�ا المكونة من  80وأ��� من  . comالمتعلقة بأسماء الحقول، والئت
اءات وتتعلق قضا�ا ا رموز البلدان.  ي ذلك المنازعات الم�كان�ك�ة المتعلقة بال�ب

اءات، بما �ض ل��بو للوساطة والتحك�م بمنازعات ال�ب
ات الص�دالن�ة.  ي مجاالت علوم الح�اة والتكنولوج�ا الحي��ة والمستح�ض

ة �ض ا�د من القضا�ا  والمنازعات ال�ب�ي ض  عدد م�ت
�
وهناك أ�ضا

اءات المع�ار�ة األساس�ةاالت، ال س�ما ف�ما يتعلق الناشئة عن قطاع تكنولوج�ا المعلومات واالتص  . بال�ب
 

ي تتعلق بأطراف من آس�ا وأم��كا الالتين�ة.  ا�د من القضا�ا الئت ض ي التن�ع، وهناك عدد م�ت
وقد تغ�يّ كذلك  و�ستمر مستخدمو المركز �ض

خ�ص ع�  مصدر القضا�ا.  ي اتفاق�ات ال�ت
 من البنود التعاقد�ة، كما هو الحال �ض

�
ض أن قض�ة الوساطة والتحك�م �شأت تار�خ�ا ي حني

و�ض
ي تنتقل إ� الوساطة أو التحك�م من المحا�م أو  ي ذلك القضا�ا الئت

ا�د مع قضا�ا التعدي، بما �ض ض سب�ل المثال، يتعامل المركز �شكل م�ت
 % من عبء القضا�ا. 43وهذە الحاالت الناشئة عن مصادر غ�ي تعاقد�ة تمثل اآلن  سائر السلطات. 

 
ي المركز 

ي تبلغ �ض % بالنسبة إ� التحك�م من أهم مزا�ا الوساطة 33% بالنسبة إ� الوساطة و70وتعت�ب معدالت التس��ة الئت
ة، مثل عبء القضا�ا؛ ومن المتوق والتحك�م.  ات كب�ي ي عام 80ع أن ي��د معدل النمو عن وشهد المركز مؤخرا� تغي�ي

ليبلغ  2022% �ض
نت، سواء لتسي�ي الجلسات أو  منازعة هذا العام.  500أ��� من  وعالوة ع� ذلك، ُتدار القضا�ا اآلن �شكل شبه كامل ع�ب اإلن�ت

 للخطوات اإلجرائ�ة. 
 

ي تقد�م المساعدة اإلجرائ�ة إ� األطراف. 
ي  و�تج� دور المركز �ض

ي إدارة القضا�ا، بما �ض
توف�ي األدوات من خالل ذلك و�ساعد �ض

ون�ة ض من  . اإلل��ت اح مرشحني ، وذلك من خالل اق�ت ض ض الوسطاء والمحكمني ي تعيني
 �ض

�
واألهم من ذلك، �ساعد المركز األطراف أ�ضا

ي ذلك قضاة سابقون. خب�ي م 2,000شبكة واسعة تضم أ��� من 
ي مجاالت مختلفة، بما �ض

 تخصص �ض
 

ي كث�ي من األح�ان هو بند التصع�د  �مكن دمجها حسب الحاجة.  بنود عقود نموذج�ةو�تيح المركز 
ي �ستخدم �ض وأحد البنود الئت

ي �ليها التحك�م.   �شكل متكرر.  الذي ينص ع� الوساطة الئت
�
وتوفر  و�ضافة إ� ذلك، هناك اتفاقات تقد�م نموذج�ة ُ�ستخدم أ�ضا

 إمكان�ة تقد�م 
�
، و�ي طلبات ُ�ستخدم ع� نطاق واسع للغا�ة طلبات أحاد�ة الجانب للوساطةقواعد ال��بو �شأن الوساطة أ�ضا

. وفعال ، تح�ل المحا�م عددا� من القضا�ا.  ة جدا� ا� ي  وأخ�ي
ي هذا الصدد، ��ش المركز دل�ً� حول تعاونه مع مختلف السلطات، بما �ض

و�ض
محكمة و�جري المركز عددا� من أوجه التعاون الق��ة مع المحا�م، ع� سب�ل المثال، مع  ذلك مكاتب المل��ة الفك��ة والمحا�م. 

ض  ي الصني
ي المنازعات الشعب العل�ا �ض

، واعُتمد كذلك من قبل وزارة العدل الصين�ة من أجل تقد�م خدمات الوساطة والتحك�م �ض
 . ض ي الصني

 الدول�ة �ض
 

خ�ص العادلة والمعقولة وط ال�ت ي مجال �ش
اءات المع�ار�ة األساس�ة، عمل المركز مع أصحاب  و�ض �ة لمنازعات ال�ب ض وغ�ي التمي�ي

اءات ال�بار ومنظمات وضع المعاي�ي من أجل إعداد بنود نموذج�ة ومخصصة �شأن الوساطة والتحك�م.   ما ُ�ستخدم هذە  ال�ب
�
وغالبا

ي طلبات الوساطة أحاد�ة الجانب، وقد أف�ض بعضها إ� وجود اتف
ي  اق�ات ترخ�ص. البنود �ض

 قضا�ا �قدمها أطراف �ض
�
وهناك أ�ضا

ي دعاوى مواز�ة بوال�ات قضائ�ة مختلفة. 
قة معروضة أمام المحا�م �ض

�
 منازعات معل

 
، تنطوي �سبة  ا� ي يتناولها المركز ع� 15وأخ�ي  ما تكون تعاقد�ة وتتناول منازعات خاصة بعلوم الح�اة% من القضا�ا الئت

�
ي غالبا ، والئت

خ�ص  كات، بدءا� من اتفاقات عدم اإلفصاح ووصوً� إ� ال�ت ي جميع مراحل تعاون ال�ش
مجموعة واسعة من المسائل الناشئة �ض
ك واتفاقات التوز�ــــع.  ح ف�ه استخدام ، 19-وكجزء من حزمة ال��بو الخاصة بكوف�د والتصنيع المش�ت ��ش مركز ال��بو دل�ً� ُ�ق�ت

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1562
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1562
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1563
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1563
https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/
https://www.wipo.int/amc/en/eadr/
https://www.wipo.int/amc/en/eadr/
https://www.wipo.int/amc/en/eadr/
https://www.wipo.int/amc/en/clauses/
https://www.wipo.int/amc/en/clauses/
https://www.wipo.int/amc/en/mediation/filing/
https://www.wipo.int/amc/en/mediation/filing/
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/national-courts/china/spc.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/national-courts/china/spc.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/national-courts/china/spc.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/lifesciences/
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/lifesciences/
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ي مجال علوم الح�اة. 
كات  الوساطة لتسه�ل المفاوضات التعاقد�ة �ض ي �ش

وُ�ستخدم هذە الخ�ارات البد�لة لتس��ة المنازعات �ض
ي �س� إ� ز�ادة قدرتها التصن�ع�ة.  ي البلدان النام�ة، الئت

 األدو�ة وال��انات �ض
 

 ائ�ةعمل ال��بو مع األجهزة القض
 

ي عمل ال��بو مع األجهزة القضائ�ةقدمت هذە الجلسة لمحة عامة عن 
ض القضاء من أداء دورە الحيوي �ض ، الذي يهدف إ� تمكني

ي توف�ي  ضمان أن تكون المل��ة الفك��ة واالبتكار والنظم اإل�كولوج�ة اإلبداع�ة
ي الوقت ذاته باإلسهام �ض

متوازنة وفعالة، مع الق�ام �ض
 المعارف والب�انات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة لجمهور أوسع. 

 
 . ض األر�عة لعمل ال��بو ع� النحو التا�ي ك�ي شد بالمبادئ الشاملة  وُوصفت محاور ال�ت رر التأ��د من جد�د أن هذا العمل �س�ت

�
وك

اف بتن�ع اله�ا� ل والُنهج القضائ�ة الوطن�ة، إضافة إ� التشد�د ع� المل��ة الوطن�ة واالستدامة، وكذلك إ�الء األول��ة لالع�ت
 لوجهات النظر القضائ�ة من خالل مجلس القضاة االستشاري لل��بو. 

 
، �س� ال��بو إ� أن تكون جهة جامعة عالم�ة للمجتمع الد ي ي ع�ب الوطئض

ي المجال األول للحوار القضايئ
و�ي لقضاة المل��ة و�ض

ي 
الفك��ة من خالل أ�شطة مختلفة، مثل المنتدى السنوي الرائد لقضاة المل��ة الفك��ة، وفصول دراس�ة رئ�س�ة �شأن الفصل �ض

ا�ة مع المحا�م الوطن�ة، وسلسلة  ة ع� شكل حلقة عمل، بال�ش قضا�ا المل��ة الفك��ة �ستهدف قضاة المل��ة الفك��ة ذوي الخ�ب
ي اسُتحدثت خالل جائحة كوف�دندوات ال�� ون�ة للقضاة الئت ي مجال المل��ة الفك��ة.  19-بو اإلل��ت

 لمناقشة المواضيع الشائعة �ض
 

ي للمناطق 
ي ع� ��ش الموارد القضائ�ة لدعم األ�شطة التعل�م�ة، وكذلك ل��ادة الوصول العال�ي إ� الفقه القضايئ

ز المجال الثايض
�
و�رك

ي عام  المختلفة. 
ي تغ�ي ، ت2022و�ض م االنتهاء من المجلدات الثالثة األو� من السلسلة المرجع�ة الجد�دة للمل��ة الفك��ة، والئت

ض وفي�ت نام.  ي الفلبني
ي الدو�ي للمل��ة الفك��ة، والفصل �ض

 بأنه سيتم  وهناك مجلدات أخرى ق�د اإلعداد.  اإلطار القانويض
�
ف�د أ�ضا

�
وأ

ي من مجموعة ال��بو لأل 
ي �شمل أعضاء المنظمة األف��ق�ة إطالق المجلد الثايض حكام الرائدة �شأن حقوق المل��ة الفك��ة، والئت

  للمل��ة الفك��ة. 
 

ي ذلك من خالل دورة أ�اد�م�ة ال��بو 
ي المستمر �شأن المل��ة الفك��ة، بما �ض

ي توف�ي التثق�ف القضايئ
و�تمثل مجال العمل الثالث �ض

ي عام  الموجهة للقضاة. للتعلم عن ُبعد �شأن المل��ة الفك��ة 
ي ذلك من م� 2022و�ض

، أن� الدورة عدد ق�ا�ي من القضاة، بما �ض
ان�ا المتحدة.  ض   وجمهور�ة ت�ض

 
، �س� ال��بو جاهدة ل�ي تصبح المصدر المعتمد للمعلومات القانون�ة العالم�ة �شأن المل��ة الفك��ة من خالل  ا� قاعدة وأخ�ي

 الب�انات "و�بو ل�كس"
�
ض والمعاهدات المطبقة ع� جميع الدول األعضاء، بل �شمل اآلن أ�ضا ي ال تغ�ي فقط القوانني األحكام  ، الئت

، والممل�ة المتحدة �ي آخر بلد انضم إليها.  28القضائ�ة �شأن المل��ة الفك��ة من  ون وأعرب المعهد عن امتنانه للتعا بلدا�
ي قاعدة 

ض الحضور، ف�ما يتعلق بمواصلة توسيع نطاق التغط�ة �ض الشخ�ي والدعم من جانب القضاة، الذين كان ال�ث�ي منهم من بني
 . WIPO Lex-Judgmentsب�انات 

 

 اإلدارة الحديثة لقضا�ا المل��ة الفك��ة : 7الجلسة 
 

ي س�اق قضا�ا المل��ة 
ي افُتتحت الجلسة بمقدمة عن إدارة القضا�ا �ض

ي إدارة القضا�ا بفعال�ة آخذ �ض
 بأن دور القضاة �ض

�
الفك��ة، علما

 ع�ب الوال�ات القضائ�ة. 
�
ي  التطور ل�ي �صبح أ��� �شاطا

ش�ي إ� مزا�ا اإلدارة المستمرة للقضا�ا من قبل قا�ض
�
ي هذا الصدد، أ

و�ض
ي المحكمة نفسه خالل الدعوى من أجل ضمان الفهم الصحيح للقضا�ا، فضً� عن أهم�ة د ي تضييق نطاق القضا�ا الئت

ور القضاة �ض
ي التوصل إ� اتفاق ع� عنا� أخرى مثل الحقائق المتفق عليها والشهود المطلوب استدعاؤهم. 

ض حلها، و�ض  يتعني
 

 . ي  إ� الس�اق الوطئض
ً
ي وال�اتهم القضائ�ة استجابة

وشملت  وتبادل أعضاء حلقة النقاش إجراءات وممارسات معينة تم تط��رها �ض
ي الوقت المناسب، مثل المحا�مات التمه�د�ة وجدولة المؤتمرات، هذە 

اإلجراءات والممارسات تقن�ات تتعلق بحل القضا�ا �ض
، تضمنت  و�دخال الحلول البد�لة لتس��ة المنازعات، و��شاء جداول زمن�ة خاصة مصممة لقضا�ا المل��ة الفك��ة.  ض ي الفلبني

و�ض
 عن الفحص المبا�ش من تقن�ات اإلدارة القضائ�ة األخرى استخدا

�
ض من أجل تقد�م أدلة مكت��ة عوضا م اإلفادات المشفوعة ب�مني

ي إنفاذ أوامر التفت�ش، 
أجل ���ــــع اإلجراءات، إضافة إ� إمكان�ة استجواب الشهود؛ واإلجراءات الخاصة للتصدي للتحد�ات �ض

ان�ا الم وخدمة الوثائق، والتعامل مع السلع المضبوطة.  ض ي جمهور�ة ت�ض
ي ال و�ض ي المسائل األول�ة والتمه�د�ة الئت

تحدة، ُتمنع الطعون �ض

https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries/index.html
https://www.wipo.int/wipolex/ar/main/home
https://www.wipo.int/wipolex/ar/main/home
https://www.wipo.int/wipolex/ar/main/home
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ور�ة.  ي المسألة �شكل قاطع، وذلك من أجل الحد من الخطوات اإلجرائ�ة غ�ي ال�ض
ي  تبت �ض

ي الوقت نفسه، �س� اله�كل القضايئ
و�ض

مة التجار�ة �شكل مبا�ش أمام اإلندون��ي إ� تبس�ط عمل�ة استئناف قضا�ا المل��ة الفك��ة، و�سمح باستئناف قرارات المحك
ض  المحكمة العل�ا، دون الحاجة إ� االستئناف أمام المحكمة العال�ة.  ال�ا وم� ونيوز�لندا والفلبني ي عدد من البلدان، مثل أس�ت

و�ض
ي نظام داخ�ي خاص ُ�طبق ع� قضا�

ي منازعات المل��ة الفك��ة �ض
ا وجمهور�ة كور�ا وسنغافورة، يتم تناول خصائص الفصل �ض

 المل��ة الفك��ة. 
 

هج مختلفة إلدارة األدلة. 
ُ
ي دعاوى المل��ة الفك��ة أمام المحكمة  وف�ما يتعلق بموض�ع األدلة، تم وصف ن

وع� سب�ل المثال، �ض
 ، ي

ك بمساعدة مسّجل قضايئ اء األطراف تبادل أدلتهم المكت��ة و�عداد تق��ر لخب�ي مش�ت ال�ة، قد ُ�طلب من خ�ب وهو الف�درال�ة األس�ت
ي  ما يوفر للمحمة قدرا� أ��ب من الوض�ح �شأن مجاالت الخالف. 

ي الوقت نفسه �ض
اء �ض ي أدلة الخ�ب

واعُتمدت مثل هذە األسال�ب لتل�ت
ض لدعم القضاة  وال�ات قضائ�ة أخرى.  اء تقنيني ، �سمح النظام الداخ�ي المخصص لمكتب المل��ة الفك��ة بتوف�ي خ�ب ض ي الفلبني

و�ض
اء األ  ض  طراف). (إضافة إ� خ�ب ي بعض البلدان، تتمتع المحكمة �سلطة تعيني

ها و�ض الخاص، ول�ن يتم استخدام هذە الط��قة  خب�ي
 بدرجات متفاوتة ع�ب البلدان. 

 
ت إمكان�ة تحد�د سقف للتكال�ف.  وقد تمت مشاركة طرق مختلفة للتنبؤ و�دارة التكال�ف.  ث�ي

�
ي بعض الوال�ات القضائ�ة، حئت  وأ

و�ض
ي حالة عدم تطبيق

، وقد �ستف� عن  �ض
�
سقف للتكال�ف، قد تطلب المحكمة من مقد�ي الطلبات �سد�د التكال�ف المتوقعة مقدما

 التكال�ف المسددة. 
 

ي مختلف البلدان تخ��ن السلع المتعد�ة بدءا� من مرحلة 
ي تدير بها المحا�م �ض  بمعرفة الط��قة الئت

�
ض اهتماما وأبدى عدد من المشاركني

ي ضوء إمكان�ة إعادة النظر فيها أثناء المحا�مة أو عند االستئناف.  ما قبل المحا�مة، وذلك
ي تبادلتها حلقة  �ض ات الئت ض الخ�ب ومن بني

ي ظروف معينة، من الممكن االحتفاظ فقط بجزء من السلع المتعد�ة الموضوعة تحت حراسة 
، �ض ض ي الفلبني

وحظ أنه �ض
�
النقاش، ل

 . ي
ي عوامل مثل ما إذا كانت السلع كلها متشابهة، وما إذا وقد  المحكمة كدل�ل، والتخلص من الجزء المتب�ت

يتطلب هذا النهج النظر �ض
ي  ستكون تكال�ف التخ��ن باهظة، وموافقة األطراف. 

 الصور الفوتوغراف�ة �ض
�
وع� الرغم من أن قضاة المحا�م �ستخدمون أح�انا

 دلة متاحة ألغراض الفحص عند االستئناف. قراراتهم لصالح محا�م االستئناف، فإن الممارسة المثال�ة �ي أن تكون األ 
 

ي يواجهها القضاة ع�ب الوال�ات  ث�ي عدد من تحد�ات إدارة القضا�ا الئت
�
، أ ض ض أعضاء حلقة النقاش والمشاركني وأثناء المناقشة بني

ي تتطلبها  طر الزمن�ة الض�قة الئت
ُ
ي ذلك صع��ة التعامل مع مسائل المل��ة الفك��ة ضمن األ

ي بعض القضائ�ة، بما �ض
القواعد �ض

ي س�اق حساب مبلغ السند أو التع��ضات، و�دارة نطاق اال�تشاف 
رة �ض الوال�ات القضائ�ة، وتقي�م ق�مة السلع المتعد�ة أو المت�ض

 وتكلفته. 
 

ض جميع األطراف م ي اإلدارة القضائ�ة لقضا�ا المل��ة الفك��ة، بهدف تمكني
ن وسلطت المناقشة الضوء ع� أهم�ة تحقيق اال�ساق �ض

ي العمل�ة القضائ�ة. 
ي إذكاء الثقة �ض

ي وما �مكن أن يتوقعوە، والمساهمة �ض
وجرى تبادل بعض األسال�ب  فهم عمل�ة التقا�ض

، وتط��ر  ي والدو�ي ض الوطئض ي المنتظم �شأن المل��ة الفك��ة ع� المست��ني
المستخدمة لتحقيق ذلك، مثل تنظ�م التثق�ف القضايئ

ي 
ي الفصل �ض

منازعات المل��ة الفك��ة، ع� سب�ل المثال، من خالل سلسلة ال��بو المرجع�ة للمل��ة الفك��ة،  الموارد لدعم القضاة �ض
ي العال�ي الذي توفرە قاعدة ب�انات و�بو ل�كس. 

 اهتمام بالحصول ع�  ومن خالل الوصول إ� الفقه القضايئ
�
وكان هناك أ�ضا

ي من جميع أنحاء العالم �
ي قضا�ا المل��ة الفك��ة، فضً� معلومات مقارنة عن الفقه القضايئ

ك �ض شأن المسائل ذات االهتمام المش�ت
 . ض اإلقل��ي والدو�ي  عن فرص أ��ب للمناقشة مع القضاة اآلخ��ن ع� المست��ني

 

ي قضا�ا المل��ة الفك��ة  : 8الجلسة 
 كتابة األحكام �ض

 
ي قض�ة ما، وهو �جسد 

. إن الحكم المكتوب هو نت�جة المداوالت القضائ�ة �ض ي ي الذي ُيبلغ إ� األطراف والجمهور المعئض
 القرار النهايئ

ي كل حكم. 
م القضاة بالمتطلبات  ومن المحتم أن القضاة �ضعون لمستهم الخاصة �ض ض ي بعض الوال�ات القضائ�ة، �ل�ت

ومع ذلك، �ض
 . ي ي تحكم جوانب معينة من القرار ال�تايب ه القانون�ة الئت ا من االعتبارات ذات الصلة وتناولت هذە الجلسة هذە االعتبارات وغ�ي

هج كتابة األحكام. 
ُ
ي ن

ض الوال�ات القضائ�ة �ض  وكشفت أوجه التقارب واالختالف بني
 

ي بعض البلدان تنص ع� بعض القواعد ل�تابة األحكام. 
ض اإلجراءات المدن�ة �ض وحظ أن قوانني

�
ي ال�ابان، ينص  ول

وع� سب�ل المثال، �ض
رات لرفض الدعاوى أو قبولها. قانون اإلجراءات المدن�ة ع� أن القر  ي  ار المكتوب �جب أن يتضمن الوقائع واألسباب أو الم�ب

و�ض
ي الوال�ات القضائ�ة األخرى، ال توجد قواعد قانون�ة ل�تابة الحكم. 

ر باألدوار المختلفة للمحا�م ع� مختلف  المقابل، �ض
�
�

ُ
وذ

وحظ أنه �جوز لمحا�م االستئناف أو النقض ممارس مست��اتها. 
�
ع�ة القرار المطعون ف�ه، ول ة االختصاص من أجل استعراض �ش

ي �شكل أساس القض�ة.  و�ناًء ع� ذلك، فإن األحكام الصادرة عن هذە المحا�م عادة ما �كون  ول�ن ال �جوز لها استعراض الوقائع الئت



 
 2022منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام 

 
 
 

 
16 

إذا كانت المحكمة االبتدائ�ة قد طبقت  لها ه�كل خاص، نظرا� إ� أنها �ش�ي ب��جاز إ� الوقائع واألسباب وتركز �شكل أ��ب ع� ما 
ي بعض البلدان، تطور أسلوب مع�اري لل�تابة من خالل  القانون �شكل صحيح أم ال. 

وف�ما يتعلق باألسلوب، تم التأ��د ع� أنه �ض
ي الوال�ات القضائ�ة األخرى، ع� الرغم من وجود اتفاقات كتاب

ي العادة؛ بينما �ض
ة غ�ي رسم�ة، ممارسة راسخة و�تبعه القضاة �ض

ي ال�تابة وه�كلة قراراتهم. 
ة �ض ض  �ستخدم القضاة أساليبهم المم�ي

 
ي قد تكون مهمة إلصدار حكم فعال �شأن المل��ة الفك��ة.   المزا�ا الئت

�
ي  وناقشت حلقة النقاش أ�ضا وقد كانت بعض العنا� الئت

ت� ت �ي الوض�ح، واال�ساق، والتحد�د الدقيق لألطراف و�دراجهم بال�ت ث�ي
�
ب، والحقائق، واألدلة والمسائل المتنازع عليها، أ

ە والتواصل �شأن ذلك، والتقي�م الصحيح للمصداق�ة،  ، والفهم المعمق للقانون ومعاي�ي تفس�ي ض والمقدمة والخاتمة الق��تني
 واستخدام لغة واضحة. 

 
ي الحكم نفسه (ح

ي وجرى مقارنة الممارسات المختلفة لمعالجة دعاوى التعدي والصالح�ة �ض
�ث يتم االستماع إ� هذە االدعاءات �ض

ي معالجة أي سؤال حول الصالح�ة أوً�، نظرا� إ� أنه من  الوقت ذاته). 
ي بعض الوال�ات القضائ�ة، تتمثل الممارسة الراسخة �ض

و�ض
 قبل االنتقال إ� اعتبارات أخرى. 

�
وري التحقق مما إذا كان الحق صالحا ي حاالت أخرى، قد �عت ال�ض

ي ع� ومع ذلك، �ض
مد نهج القا�ض

ي وال�ة قضائ�ة واحدة، �عتمد النهج ع� كون السؤال المطروح عن الصالح�ة  ك�ف�ة ط�ح سؤال الصالح�ة. 
وع� سب�ل المثال، �ض

، فلن تتناول المحكمة شواغل الصحة.  ألغراض الدفاع أو االدعاء المضاد. 
�
ث�ي السؤال ألغراض الدفاع ولم تجد المحكمة تعد�ا

�
 و�ذا أ

 إذا تنازل المد�ي عن الطلب. وعند
ّ

ض ع� المحكمة معالجته إ�  ما ُ�ط�ح سؤال الصالح�ة كادعاء مضاد، يتعني
 

ي قرارهم عند كتابة الحكم. 
ي قد يرا�ي فيها القضاُة الجمهور �ض واُتفق ع� أن الجمهور  وتبادل المتحدثون تجار�ــهم حول الط��قة الئت

ي هم أطراف المنازعا
 ذوي صلة، مثل محا�م األسا�ي للقرار القضايئ

�
وحظ أن أصحاب المصلحة اآلخ��ن قد �كونون أ�ضا

�
ت، ول�ن ل

ض جهات أخرى.  وحظ منظور مختلف من محا�م الدرجة  أع� درجة وأصحاب حقوق المل��ة الفك��ة، من بني
�
ي هذا الصدد، ل

و�ض
ي كل حجة و�النسبة إ� القضاة من المحا�م الدن�ا، قد �كون من ا األو� ومحا�م االستئناف. 

لمهم إظهار النظر �شكل مناسب �ض
ي ضوء إمكان�ة 

سس ج�دة من ح�ث تق�ي الحقائق والمصداق�ة والحلول البد�لة، �ض
�
�قدمها األطراف، واستناد القرار إ� أ

ومن ناح�ة أخرى، قد يوجه قضاة محا�م االستئناف كالمهم نحو جمهور أوسع، مثل مجتمع أصحاب حقوق المل��ة  االستئناف. 
 فك��ة أو مكاتب المل��ة الفك��ة، من أجل توف�ي الوض�ح واال�ساق داخل نظام المل��ة الفك��ة. ال
 

ي توجد فيها هذە الممارسات.  ي المواضع الئت
ي بعض الوال�ات القضائ�ة،  وتناولت المناقشة دور اآلراء الموافقة والمخالفة، �ض

و�ض
ون كجزء من الف��ق (مثل محكمة االستئناف أو المحكمة العل�ا) بتقد�م آراء موافقة (عندما يتفقون مع  ُ�سمح للقضاة الذين �ح�ض

ي تقد�م أسباب مختلفة) أو آراء مخالفة (عندما �ختلفون مع قرار األغلب�ة). 
وسلطت حلقة  األغلب�ة ع� النت�جة ول�نهم يرغبون �ض

ي 
القانون أو ك�ف�ة تطبيق المحكمة للقانون، و�مكن أن النقاش الضوء ع� أن هذە اآلراء قّ�مة ألنها قد ت��د من الو�ي بالمشا�ل �ض

ي القضا�ا المستقبل�ة. 
 تكون بمثابة مصدر إلهام للحجج القانون�ة األخرى أو الُنهج القضائ�ة المتطورة �ض

 
 األحكام القضائ�ة المرجع�ة

ي جاما�كا [ −
 Lebaو Doreen Hibbert, Cressida Rattiganضد Cabel Stephenson ]: 2022المحكمة العل�ا �ض

Thomas القض�ة رقم ,.JMSC Civ 65 
ى) [ − ي ال�ابان (الهيئة ال��ب

 10182, 10184 (Gyo-Ke) 2016]: القض�ة رقم 2018المحكمة العل�ا للمل��ة الفك��ة �ض
ي كازاخستان [ −

 гп-281(2)-17 3]: القض�ة رقم 2017المحكمة العل�ا �ض
 14/3/1/2018، القض�ة رقم Lispadonضد  Saint Mark Limited]: 2019محكمة النقض المغ���ة، غرفة التجارة [ −
 Wood, Herron & Evans, LLP, 676 F.3dضد  Byrne]: 2012محكمة االستئناف األم��ك�ة للدائرة الفدرال�ة [ −

1024 
 ,Triumph Learning LLC . ضد Coach Services, Inc ]: 2012محكمة االستئناف األم��ك�ة للدائرة الفدرال�ة [ −

668 F.3d 1356 
 ,PAR Pharmaceutical, Inc. v TWI Pharmaceuticals]: 2014ئرة الفدرال�ة [محكمة االستئناف األم��ك�ة للدا −

Inc., 773 F.3d 1186 
ضد  Valeant Pharmaceuticals North America LLC]: 2020محكمة االستئناف األم��ك�ة للدائرة الفدرال�ة [ −

Mylan, 978 F.3d 1374 
 

https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1564
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1564
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1564
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1564
https://www.wipo.int/wipolex/ar/judgments/details/1564
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 اختتام المنتدى
 

الس�د ماركو أل�مان، مساعد المدير العام، قطاع المل��ة الفك��ة والنظم  2022المل��ة الفك��ة لعام اختتم منتدى ال��بو لقضاة 
 اإل�كولوج�ة لالبتكار، والقاض�ة أناب�ل بين�ت، رئ�سة مجلس القضاة االستشاري لل��بو. 

 
ي صفوف القضا

 للغا�ة. وتحدث الس�د أل�مان باسم ال��بو وقال إن الحماس تجاە المل��ة الفك��ة �ض
�
ض كان واضحا وأعرب  ة المشاركني

ض القضاة خالل المنتدى وتبادل  عن إعجابه بعدد التسج�الت الواردة، وقال إنه سع�د بالقدر ذاته لرؤ�ة الحوار ال��ــــح والصادق بني
ي دردشة  ما لديهم من تجارب. 

ي القاعة، و�ض
ي مجموعة وا�ساب. Zoomوقد كانت روح الوئام جل�ة �ض

  ، و�ض
 

ي لديها أنواع مختلفة من قضا�ا المل��ة وقال الس ي شئت المناطق والبلدان الئت
 بالمل��ة الفك��ة �ض

�
 ق��ا

�
�د أل�مان إن هناك اهتماما

ي مختلف النظم  الفك��ة والتجارب المتعلقة بها. 
ي تنطبق �ض وقد أتاح المنتدى فرصة لتعلم قدر كب�ي عن مختلف الظروف الئت

 ظهار بعض أوجه التشابه واالتجاهات ع�ب البلدان. القانون�ة والقضائ�ة، فضً� عن إ
 

ي األوامر الزاجرة 
وع� سب�ل المثال، فقد كان من الواضح أن هناك مسائل تح�ض باهتمام كب�ي من العد�د من القضاة، مثل الطعن �ض

 إ� و  وكان هناك اهتمام كب�ي بدعاوى التحك�م والوساطة وعمل مركز ال��بو للتحك�م والوساطة.  األول�ة. 
�
استمعت ال��بو أ�ضا

ي تناوله. 
ي االستمرار �ض

 ينب�ض
�
وستواصل ال��بو، وال س�ما  القضاة الذين قالوا إن إدارة قضا�ا منازعات المل��ة الفك��ة �شكل مجاً� مهما

ي هذە المجاالت 
ي التابع لها، العمل �ض

ي �شكل  -المعهد القضايئ  إدارة القضا�ا واإلجراءات القضائ�ة، الئت
�
محور العد�د من وخصوصا

 المشار�ــــع. 
 

ي نفسه كجهة داع�ة لمجتمع عال�ي من قضاة المل��ة الفك��ة، فإنه 
وتوقع الس�د أل�مان أنه، بعد أن رسخ معهد ال��بو القضايئ

ض النفاذ إ� المعلومات القانو  ي مجال المل��ة الفك��ة، وسيواصل تحسني
ن�ة سيواصل تع��ز دورە كمزود للتعل�م والموارد القضائ�ة �ض

وستستج�ب ال��بو لالحت�اجات القضائ�ة من خالل خ�ارات مدروسة، واستحداث أ�ساق حديثة  العالم�ة عن المل��ة الفك��ة. 
 . ض من أجل الق�ام بذلك.  وفعالة تتوافق مع الواقع المتغ�ي وقال  وأ�د الس�د أل�مان من جد�د ق�مة الدعم المستمر للقضاة المشاركني

  1700المجتمع المكون من إن ال��بو تدرك أن 
�
ي ع� تفاعل القضاة الذين �خصصون وقتا ي شبكة المعهد هو مجتمع مبئض

قاض� �ض
وع� وجه الخصوص، شّدد الس�د أل�مان ع� امتنان ال��بو العميق  من جداولهم المرهقة من أجل تقد�م مساهماتهم الق�مة. 

ي قبل خمس سنوات،  أناب�ل بين�ت. ألعضاء مجلس القضاة االستشاري لل��بو ولرئ�سته القاض�ة 
ومنذ إ�شاء معهد ال��بو القضايئ

ها.   استفادت برامجه من مشاركتها الشخص�ة وتأث�ي
 

ي 2023نوفم�ب  16و 15سُ�عقد يو�ي  2023وأعلن الس�د أل�مان أن منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام 
، وأعرب عن أمله �ض

ي الدو�ي  -األصدقاء الجدد والقدا�  -أن يواصل القضاة المشاركون 
التعاون مع ال��بو، واألهم من ذلك، مع المجتمع القضايئ

ي صم�م عمل ال��بو مع األجهزة القضائ�ة. 
 للمل��ة الفك��ة الذي �قع �ض

 
 واف�ت 

�
ض حضور�ا  وتحدثت القاض�ة بين�ت بصفتها رئ�سة مجلس القضاة االستشاري لل��بو، وشكرت جميع القضاة المشاركني

�
اض�ا

ل بالنجاح. 
�
ي ع� تنظ�م المنتدى  ع� مشاركتهم الفعالة، وهو ما جعل المنتدى يتكل

وشكرت القاض�ة بين�ت معهد ال��بو القضايئ
ت�حت من أجل التبادل مع  وسلطت الضوء ع� عمل المعهد بعد المنتدى. 

�
ي أ وأع��ت القاض�ة بين�ت عن تقديرها للفرصة الئت

ض بحرارة  . 2023أنحاء العالم، وقالت إنها تتطلع إ� دروة المنتدى لعام العد�د من القضاة من جميع  وُد�ي جميع القضاة المشاركني
ي الدو�ي للمل��ة الفك��ة.  2023إ� االنضمام إ� دورة المنتدى لعام 

 و�حضار زمالئهم معهم ل�ي ينضموا إ� المجتمع القضايئ
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المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

+ 41 22 338 91 11 الهاتف: 
+ 41 22 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو الخارجية، 
ُيرجى زيارة الموقع التالي:

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices
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