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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
 0224مارس  5اإىل  3جنيف، من 

 
 

 للمنظمة العاملية للملكية الفكريةأنشطة مركز التحكيم والوساطة التابع 

مانة  عداد الأ  وثيقة من اإ

ص هذه الوثيقُة الأنشطة اليت يضطلع هبا مركز التحكمي والوساطة التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )"املركز"( . تُلخ ِّ
دارة القضااي للآليات البديةل  لسسوية املناععات ملل الوساطة ويُرك ِّز القسُم الأول من هذه الوثيقة عىل تقدمي خدمات اإ

ويقدم القسامن الثاين والثالث معلومات عن . والتحكمي وقرارات اخلرباء، اليت توفر للأطراف منتدى خاصًا لسسوية مناععاهتم
طار الس ياسات اخملتلفة والتطورات احلاصةل يف الس ياسات ذات الصةل. دارة املركز ملناععات أأسامء احلقول يف اإ  اإ

 التحكمي والوساطة يف مناععات امللكية الفكريةأأوًل. 

دارة قضااي التحكمي والوساطة أألِّف.  اإ

نشائه يف عام  .2 بسسوية املناععات التجارية ادلولية بني أأطراف من القطاع اخلاص من  2994لقد هنض املركز منذ اإ
آليات بديةل لسسوية املناععات، وذكل عىل أأساس غري رحبي الويبو قواعدها اخلاصة ابلوساطة، ولهذا الغرض وضعت . خالل أ

 والتحكمي، والتحكمي املعجل، وقرارات اخلرباء، مبساعدة خرباء حمنكني يف تسوية املناععات العابرة للحدود وامللكية الفكرية.

جراء غري رمسي يقوم فيه . وختتلف خصائص الآليات البديةل لسسوية املناععات يف ظل قواعد الويبو .0 فالوساطة يه اإ
ىل تسوية للزناعوس يط  جراء ُملزِّم وأأكرث اتسامًا ابلطابع الرمسي، . ُمحايد مبساعدة الأطراف يف التوصل اإ أأما التحكمي فهو اإ

ىل ُمحَّكم واحد أأو أأكرث ليتخذ قرارًا هنائيًا بشأأنه م املركُز حتكاميً وفقًا لقواعد . وفيه ُُيال الزناع اإ ىل التحكمي العادي، يُقد ِّ ضافًة اإ واإ
ويف قرار اخلرباء، تُعرض مسأأةٌل تقنية أأو علمية أأو مسأأةل بني الأطراف يف . رى يف وقت قصري وبتلكفة ُمخفمضةمعجةل، يُ 

ويكون القرار ُملزِّمًا، ما مل تتفق الأطراف عىل . جمال الأعامل التجارية عىل خبري واحد أأو أأكرث لختاذ قرار بشأأن هذه املسأأةل
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جراء من هذه الإجراءات بوصفه خيارًا قامئًا بذاته لسسوية املناععات، أأو أأن وميكن للأطراُف أأن تس تخد. خالف ذكل م لكم اإ
 .1جتمع بيهنا ليك تسري القضية عىل الوجه الأملل ولتحقيق أأفضل نتاجئ ممكنة

القضااي يف املائة يف عدد  02، بزايدة تبلغ نسبهتا 2قضية وفقًا لقواعد الويبو 352وقد أأدار املركز، حىت الآن، أأكرث من  .3
يف  29يف املائة من قضااي الوساطة والتحكمي اليت أأدارها املركز اكنت قضااي وساطة، و 52و. يف الس نوات الثالث املاضية
يف املائة من أأطراف قضااي الويبو للوساطة والتحكمي يف  33ويعمل . يف املائة قضااي حتكمي 04املائة قضااي حتكمي معجل، و
يف املائة يف الصناعات ادلوائية والتكنولوجيا احليوية وعلوم احلياة،  24والتصالت، ويعمل  جمال تكنولوجيا املعلومات

يف املائة يف جمال املواد  2يف املائة يف السلع الفاخرة، و 4يف املائة يف جمال الرتفيه، و 22يف املائة يف جمال املياكنياك، و 21و
ضافًة اإىل   اي اليت يعمل أأطرافها يف جمالت جتارية أأخرى.يف املائة من القضا 00الكمييائية، اإ

وتسسند أأغلبية القضااي اليت تديرها الويبو عىل بنود تسوية املناععات من أأجل تسوية املناععات املس تقبلية اليت  .4
ة، ُأدرجت يف اتفاقات ملل اتفاقات تسويق املنتجات الفنية، ونزاعات حق املؤلف، واتفاقات توعيع املس تحرضات الصيدلني
واتفاقات تكنولوجيا املعلومات والتصالت مبا يف ذكل تراخيص الربجميات، واتفاقات املشاريع املشرتكة، وتراخيص براءات 
الاخرتاع، واتفاقات البحث والتطوير، واتفاقات تسوية ادلعاوى القضائية السابقة، واتفاقات نقل التكنولوجيا، والتفاقات 

وشهد املركز يف الس نوات الأخرية عايدًة يف . والالسلكية، واتفاقات تعايش العالمات التجاريةاملتعلقة ابلتصالت السلكية 
ىل الوساطة أأو التحكمي يف الويبو  عدد املناععات غري التعاقدية، مبا يف ذكل قضااي التعدي عىل براءات الاخرتاع، اليت حُتال اإ

 عن طريق اتفاقات احتاكمية منفصةل.

هنا تتضمن أأحاكمًا بشأأن الرسية، والأدةل، والتجارب، ويف حني أأن قواعد ا .5 لويبو مناس بٌة مجليع املناععات التجارية، فاإ
والزايرات امليدانية، والكتب المتهيدية والامنذج املتفق علهيا، والأرسار التجارية ذات الأمهية اخلاصة لأطراف مناععات امللكية 

وساطة اخلاصة ابملركز تتعلق ابمللكية الفكرية، وتتعلق النس بة الأكرب برباءات ول شك أأن أأغلبية قضااي التحكمي وال. الفكرية
يف املائة(، وحق املؤلف  25يف املائة(، والعالمات التجارية ) 02يف املائة(، يلهيا قانون تكنولوجيا املعلومات ) 39الاخرتاع )

ئة، فتتعلق مبسائل أأخرى، مهنا الزناعات التجارية العامة املُحاةل يف املا 22أأما القضااي الباقية، اليت تبلغ نسبهتا . يف املائة( 8)
 لسسويهتا مبوجب قواعد الويبو.

وتنطوي مثانية وس تني يف املائة من قضااي الويبو عىل أأطراف يقميون يف ولايت قضائية خمتلفة، مهنا، حسب الرتتيب  .1
يطاليا، يرلنداواإ دا، وفرنسا، وأأملانيا، والهند، الأجبدي الإنلكزيي، المنسا، والصني، وقربص، وادلامنرك، وفنلن رسائيل، واإ ، واإ

س بانيا، وسويرسا، وتركيا،  والياابن، ومالطا، وهولندا، وبامن، ورومانيا، والاحتاد الرويس، وس نغافورة، وجنوب أأفريقيا، واإ
 واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية.

جراءات الويبو فعماةل من حيث الوقت والتلكفة فضاًل عن حتقيق نسيجة قابةل للتنفيذ عىل  .2 وبُغية الإسهام يف جعل اإ
. الصعيد ادلويل، يقدم املركُز ابنتظام املساعدة للأطراف يف صياغة التفاقات الاحتاكمية وبنود تسوية املناععات التعاقدية

 :3املركُز املساعدَة عىل النحو التايل مقد ِّ وبعد أأن تبدأأ قضااي الويبو، يُ 

-  ُ ني(، أأو اخلبري محّكم  )أأو الُ حَّكم يقدم املركُز، بناًء عىل طلب الأطراف، ادلمع يف اختيار وتعيني الوس يط، أأو امل
مداد  22وس يط من أأكرث من  2522ويس تخدم املركُز قاعدة بياانته اليت تضم أأكرث من . )أأو اخلرباء( بدلًا من أأجل اإ

                                                
1

 .adr.html-http://www.wipo.int/amc/en/center/wipoتوجد حملٌة عامٌة عن اإجراءات الويبو البديةل لسسوية املناععات عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  
2

 .http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.htmlكن الاطالع عىل اإحصاءات قضااي املركز عىل املوقع الإلكرتوين التايل: مي 
3

وعىل  aq/index.htmlhttp://www.wipo.int/amc/en/center/f توجد حملٌة عامٌة عن أأنشطة املركز دلمع القضااي عىل: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/arbitration/446/wipo_pub_446.pdf. 
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متام الإجراءات عىل حنو فع ال من حيث الأطر  ىل اإ اف بقامئة ابملرحشني اخملتصني يف موضوع الزناع واذلين هيدفون اإ
 الوقت والتلكفة.

رشادات خبصوص تطبيق القواعد الإجرائية ذات الصةل عىل الأطراف وهيئة التحكمي، أأو  - ويقدم املركُز اإ
 لتواصل الأملل.الوس يط، أأو اخلبري بغية ضامن الكفاءة الإجرائية وا

د املركُز أأتعاب الوسطاء، ابلسشاور مع الأطراف والوسطاء، ويرُشف عىل اجلوانب املالية الأخرى  - وُُيد ِّ
لالإجراءات من خالل احلصول عىل عربون من التاكليف املقدرة من لك طرف واس تخدام العربون دلفع أأتعاب 

ذا لزم الأمر.الوسطاء ورسوم أأي خدمات أأو مرافق دامعة أأخرى، ملل أأتعا  ب املرتمجني الشفويني، اإ

جراء جلسات اس امتع، كام هو احلال يف معظم قضااي الويبو للتحكمي  - ر املركُز قاعات اجامتعات جمااًن عند اإ ويُوف ِّ
وعندما جُترى الإجراءات يف ماكن خارج جنيف، . والوساطة، وعندما جترى الإجراءات يف مقر الويبو يف جنيف

 طراف يف تدبري قاعات اجامتعات مناس بة وغريها من املرافق.يساعد املركُز الأ 

لكرتونياً  - ر املركُز، بناًء عىل اختيار الأطراف، مرفق الويبو لسسوية القضااي اإ ضافًة اإىل ذكل، يُوف ِّ  واإ
(WIPO ECAF)  اذلي يسمح للأطراف والوسطاء واملركز ابلإيداع الآمن للواثئق املتعلقة ابلقضية يف حافظة

لكرتون   .4ية، ويسمح بتخزين هذه الواثئق واسرتجاعها، وذكل من أأي ماكن يف العاملاإ

واملركز، بوجه عام، مس تعٌد لأداء ما قد يلزم من اخلدمات أأو املهام الأخرى، ملل مساعدة الأطراف يف تدبري  -
 خدمات ادلمع، اكلرتمجة التحريرية أأو الرتمجة الشفوية أأو خدمات السكراترية.

آعر بني خدمات الويبو لصاحل مس تخديم تكل اخلدمات، مت ختفيض الرسوم اليت يتقاضاها ومن أأجل حتسني  .8 أأوجه التأ
املركز لإدارة القضااي من مس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونظام مدريد للسسجيل ادلويل للعالمات، ونظام 

 .5وجيا اخلرضاءلهاي للسسجيل ادلويل للتصاممي، ومس تخديم منصة الويبو للتكنول

وتقوم أأربعة وعرشون يف املائة من قضااي الويبو للوساطة والتحكمي عىل أأساس اتفاقات حُتيل، عىل وجه التحديد،  .9
ىل الوساطة أأو التحكمي )العادي أأو املعجل( يف الويبو ومن أأملةل هذه املناععات نزاٌع بسبب التعدي عىل براءة . نزاعًا قامئًا اإ

ىل ال واكن نزاع الرشكتني يتعلق ابلتعدي املزعوم . ويبو للتحكمي بعد الاحتاكم للقضاء يف عدة ولايت قضائيةاخرتاع ُأحيل اإ
ذا اكن تصنيع منتجات . عىل براءة اخرتاع لسلع اس هتالكية وُطلب من هيئة التحكمي اليت تتأألف من ثالثة أأعضاء أأن حتَّك فامي اإ

وقد انعكس حرُص الك الطرفني عىل حل الزناع بطريقة فعاةل من حيث . أأم ل نة وبيعها ميثل انهتااكً لرباءة الاخرتاععيم مُ 
وقَبِّل الطرفان . الوقت والتلكفة يف التفاق الاحتاكيم ويف الامتثال للجدول الزمين لالإجراءات يف معلية التحكمي الالحقة

دين اتبعني للويبو ويمتتعون خبربة كبرية يف  ني ُمحدم وبعد تبادل املاُكتبات، . جمال التحكمي وقانون الرباءاتتزكيَة املركز ملُحّكم
ووفقًا للجدول . مدهتا يوم واحد من أأجل الإدلء مبزيد من البياانت واس تجواب الشهود اخلرباء التحكمي جلسةً  عقدت هيئةُ 

ني الهنايئ يف غضون مخسة أأشهر من بدء  التحكمي، وبذكل انهتى  الزناع الزمين اذلي اتفق عليه الطرفان، صدر حَّك املُحّكم
ىل احملامك.  اذلي اكن يف الأصل ُمحاًل اإ

                                                
4
لكرتونيًا:    .http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.htmlتوجد عىل املوقع الإلكرتوين التايل معلومات تفصيلية عن مرفق الويبو لسسوية القضااي اإ
5
ظام الويبو لقرارات  املواقع الإلكرتونية التالية جداول الرسوم والتاكليف اخملفضة يف نظام الويبو للوساطة، ونظام الويبو للتحكمي والتحكمي املعجل، ونتوجد يف 

، http://www.wipo.int/amc/en/mediation/fees/amended.htmlاخلرباء، عىل التوايل: 
http://www.wipo.int/amc/en/expert-، وation/fees/amended.htmlhttp://www.wipo.int/amc/en/arbitrو

determination/fees/amended.html. 
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 تقدمي خدمات الس بل البديةل لسسوية املناععات لقطاعات معينة ابء.

رمغ أأن قواعد الويبو املوحدة للوساطة والتحكمي والتحكمي املعجل وقرارات اخلرباء مناس بٌة بوجه عام مجليع مناععات  .22
ناععات التجارية، فاإن جمالت معينة لصفقات امللكية الفكرية قد تس تفيد من التعديالت الهادفة لإطار امللكية الفكرية وامل 

دة، يتعاون . 6الويبو املوحد للسسوية البديةل للمناععات ومن أأجل تلبية احتياجات خاصة لسسوية املناععات يف قطاعات ُمحدم
واملنظامت وامجلعيات اليت متثلهم، وكذكل مع اجلهات املعنية الأخرى واخلرباء  املركز مع أأحصاب امللكية الفكرية واملنتفعني هبا،

 اخلارجيني.

وقد يش متل تكييف خدمات السسوية البديةل للمناععات عىل عنارص خمتلفة تعمتد عىل طلبات املس تخدمني،  .22
قواعد السسوية البديةل للمناععات وهذا يشمل صياغة أأو مراجعة . واحتياجات تسوية املناععات، وخيارات التعاون اخلاريج

والبنود التعاقدية لسسوية املناععات، ووضع عقود منوذجية، وقواعد سلوك مؤسس ية، وبياانت أأحادية اجلانب بشأأن موقف 
وتش متل العنارص الأخرى عىل تشكيل أأفرقة متخصصة من الوسطاء واحملّكني واخلرباء املُؤهملني . تسوية املناععات )التعهدات(

عداد برامج تأأ  د، واإ هياًل مناس بًا من الولايت القضائية ذات الصةل، ووضع جداول الرسوم والتاكليف املناس بة للس ياق املُحدم
دة من الأعضاء مة خصيصًا جملموعات ُمحدم تدريبية ُمصمم

7. 

لثقايف، والأفالم ومن اجملالت الرئيس ية املشموةل حىت الآن، حسب الرتتيب الأجبدي الإنلكزيي: الرتاث الفين وا .20
والإعالم، وتكنولوجيا املعلومات والتصالت )مبا يف ذكل معايري الرباءات(، وماكتب امللكية الفكرية، والبحث والتطوير/ 

 نقل التكنولوجيا.

 الرتاث الفين والثقايف" 2"

جراءات وساطة خاصةICOMاشرتك اجمللس ادلويل للمتاحف )" .23 عات الرتاث ملناع  8"( مع الويبو يف اس تحداث اإ
امً خصيصًا . الفين والثقايف وتوفر قواعُد الوساطة املشرتكة بني اجمللس والويبو لأطراف هذه الأنواع من املناععات خيارًا ُمصمم

وقد تلق  املركُز عددًا من الطلبات بشأأن خضوع هذه املناععات لقواعد الوساطة املشرتكة بني اجمللس . لسسوية املناععات
 والويبو.

 الأفالم والإعالم" 0"

نتاج السيامنيئ والتلفزيوين اجلديدة، وضع املركُز قواعد الويبو للوساطة والتحكمي املعجل  .24 بعد المنو العاملي ملراكز الإ
ىل بنود تعاقدية واتفاقات احتاكمية9لقطاعي الأفالم والإعالم ضافًة اإ طار للسسوية البديةل  ، اإ منوذجية خاصة، وذكل لتوفري اإ

وقام كذكل بتكييف جدول الويبو املوحد للرسوم والتاكليف من أأجل . للمناععات يكون فعاًل من حيث الوقت والتلكفة
ىل قواعد الويبو للوساطة والتحكمي املعجل يف قطاعي الأفالم والإعالم  .10املناععات اليت حُتال اإ

                                                
6
توجد يف املوقع الإلكرتوين التايل حملٌة عامٌة عن خدمات السسوية البديةل للمناععات اليت تقدهما الويبو لقطاعات حمددة:  

sectors/-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific. 
7
ترد يف املوقع الإلكرتوين التايل قامئٌة جبميع حلقات العمل وغريها من الفعاليات اليت ينظمها املركز:  

http://www.wipo.int/amc/en/events/index.html. 
8
توجد يف املوقع الإلكرتوين التايل معلومات عن الوساطة املشرتكة بني اجمللس والويبو يف جمال الرتاث الفين والثقايف:  

sectors/art/icom/-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific. 
9
عجل يف قطاعي الأفالم والإعالم: توجد عىل املوقع الإلكرتوين التايل حملٌة عامٌة عن قواعد الويبو للوساطة والتحكمي امل 

http://www.wipo.int/amc/en/film/ :لهيا الرابط التايل ، وميكن الاطالع عىل القواعد يف الصفحة اليت يفيض اإ
http://www.wipo.int/amc/en/film/rules/. 

10
 .http://www.wipo.int/amc/en/film/fees/index.htmlانظر  
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"( يف تقدمي خيارات السسوية FRAPA، يتعاون املركز مع مجعية الاعرتاف ابلامنذج وحاميهتا )"وعالوة عىل ذكل .25
 البديةل للمناععات يف جمال مناععات مناذج الربامج التلفزيونية.

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت" 3"

ااي الوساطة والتحكمي اليت يديرها املركز ترتبط مبجال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ثالثٌة وثالثون يف املائة من قض .21
وتتضمن هذه . "(SiTFوقد أأقام املركُز رشاكًة مع احتاد س نغافورة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت )". مبقتىض قواعد الويبو

لربانمج وقد ُأدرج بنٌد بشأأن وساطة الويبو يف الأحاكم املوحدة . الرشاكُة ختفيضًا يف رسوم املركز لأعضاء الاحتاد
"MatchIT ىل أأعضائه لتحديد َمْن يناسب الاحتياجات التجارية " اخلاص ابحتاد س نغافورة، وهو خدمة يقدهما الاحتاد اإ

 لتكنولوجيا املعلومات من مقديم احللول ذات الصةل.

يا وعالوة عىل ذكل، يس تكشف املركُز خيارات الويبو للتحكمي يف س ياق براءات الاخرتاع يف معايري تكنولوج  .22
(، ومهنا املعهد الأورويب ملعايري التصالت SSOsاملعلومات والتصالت، وذكل ابلتعاون مع املنظامت املعنية بوضع املعايري )

ذاعة أأرشطة الفيديو الرمقية )ETSIالسلكية والالسلكية ) ر املركُز اتفاقات الويبو الاحتاكمية . (DVB( ومرشوع اإ ويُوف ِّ
مة خصي صًا اليت ميكن للأطراف أأن تس تخدهما لإحاةل نزاع بشأأن الفصل يف رشوط عادةل ومعقوةل وغري المنوذجية املُصمم

 .11( اإىل حتكمي الويبو أأو حتكمي الويبو املعجلFRANDمتيزيية )

 ماكتب امللكية الفكرية" 4"

ويريم . املناععات بدأأ مركز الويبو مؤخرًا يقدم ملاكتب امللكية الفكرية خدمات يف جمال وضع أأطر اختيارية لسسوية .28
ىل توفري خيارات تسسم ابملرونة وفعالية التاكليف تسيح  دارة القضااي، اإ هذا التعاون، اذلي يشمل أأيضًا برامج تدريبية واإ

 للأطراف تسوية مناععاهتم أأمام ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلطلبات املعلقة أأو احلقوق املمنوحة.

جراء مشرتك لسسو  .29 نشاء اإ ية املناععات لتيسري الوساطة يف الاعرتاضات املتعلقة ابلعالمات التجارية دلى وعقب اإ
دارة قضااي الوساطة الأوىل اليت مت رفعها من هذا النوع وُيرى حاليًا تقيمي . 12مكتب س نغافورة للملكية الفكرية، توىل املركز اإ

جراءات الرباءات والتصا ماكنية تطبيقها يف اإ  ممي دلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية.هذه التجربة للنظر يف اإ

جراءات العالمات التجارية والرباءات دلى  .02 ويتعاون املركز أأيضًا يف اس تحداث خيارات للتحكمي والوساطة من أأجل اإ
وقد اختار هذا املعهُد مركَز الويبو لالإرشاف عىل قضااي التحكمي . (INPI-BRاملعهد الوطين الرباعييل للملكية الصناعية )

 .13الوساطة اليت من هذا النوع يف احلالت اليت يكون فهيا أأحد الطرفني أأو الكهام من خارج الرباعيلو 

 البحث والتطوير / نقل التكنولوجيا" 5"

دارة القضااي ملساعدة الأطراف عىل تسوية  .02 يمتثل أأحد اجملالت الأخرى لأنشطة املركز يف تقدمي خدمات املشورة واإ

فالأطراف املشرتكة يف عقود البحث واملتعاونة يف جمال . جمايل البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا املناععات اليت تنشب يف
ومن أأملةل ذكل حالت التعاون . البحث والتطوير تس تعني عادًة ابتفاقات منوذجية كأساس لصياغة عقودمه والتفاوض بشأأهنا

                                                
11
 فاقات الاحتاكمية عىل املوقع الإلكرتوين التايل:ميكن الاطالع عىل هذه الت 

sectors/ict/frand/-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific. 
12
ذت يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية:   توجد عىل املوقع الإلكرتوين التايل معلومات عن وساطة الويبو من أأجل الإجراءات اليت اختخ

sectors/ipos/mediation/-c/en/center/specifichttp://www.wipo.int/am. 
13
ذت يف املعهد الوطين الرباعييل للملكية ال   صناعية: توجد عىل املوقع الإلكرتوين التايل معلومات عن وساطة الويبو من أأجل الإجراءات اليت اختخ

sectors/inpibr/-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific. 
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لها الاحتاد الأورويب مبوجب الرب ذ تس تخدم الهيئات "التفاق EC(FP7انمج الإطاري السابع ))املتعدد الأطراف اليت ميو  (، اإ
ط المنوذيج لحتاد الرشاكت" ) ابلس تعانة ابلويبو يف جمايل الوساطة والتحكمي  0222( اذلي يوىص منذ عام DESCAاملبس 

أأمام مشاركة الهيئات غري  ويشمل التفاق المنوذيج املذكور صناعات عديدة عىل الصعيد ادلويل، واببه مفتوح أأيضاً . 14املعجل
ويُغري ِّ مس تخدمو التفاق المنوذيج س ياساهتم ادلاخلية املتعلقة بسسوية املناععات من . الأوروبية املنضوية يف احتادات للبحوث

ويس تفيد مس تخدمو التفاق المنوذيج من . أأجل ضامن حتقق الاتساق يف اس تخدام بنود الويبو اخلاصة بسسوية املناععات
 الرسوم اليت يتقاضاها املركز نظري خدمات تسوية املناععات. ختفيض

وضعته جامعات ورشاكت منساوية ونرُشِّ  اذلي –( IPAGوعالوة عىل ذكل، يضم دليُل اتفاقات امللكية الفكرية ) .00
والتطوير، من التفاقات المنوذجية ملل التناعل، واتفاق الرسية، واتفاق التعاون يف البحث  مجموعةً  – 0223يف أأكتوبر 

والتفاق الرئييس للتعاون يف البحث والتطوير، واتفاق نقل املواد، فضاًل عن ترخيص براءة الاخرتاع، واتفاق بيع امللكية 
وتويص هذه التفاقات بتحكمي الويبو املُعجل ووساطة الويبو يلهيا حتكمي الويبو املعجل بوصفهام من . الفكرية ورشاءها

 .15خيارات تسوية املناععات

مة خصيصًا بشأأن السسوية البديةل للمناععات ابلتعاون  .03 م املركُز ابنتظام برامج تدريبية ُمصمم ويف ضوء هذا الاهامتم، يُنظ ِّ
ط المنوذيج AUTMمع اجلهات وامجلعيات ذات الصةل، مبا فهيا مجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات ) (، والتفاق املبس 

(، ومكتب التصال الأورويب EIRMAعية الأوروبية لإدارة البحوث الصناعية )(، وامجل DESCAلحتاد الرشاكت )
 (.LES(، ومجعية الوالكء التنفيذيني للرتاخيص )KOWIملنظامت البحوث الأملانية )

 ادلراسة الاس تقصائية ادلولية بشأأن تسوية املناععات يف الصفقات التكنولوجية جمي.

 0223يًة دوليًة بشأأن تسوية املناععات يف الصفقات التكنولوجية، أأاتح يف عام بعد أأن أأجرى املركُز دراسًة اس تقصائ  .04
ويُقمي ِّ التقريُر أأيضًا . بدلاً  12من املس تجيبني لدلراسة من أأكرث من  422تقريرًا )املرفق الأول( يوحض ممارسات ودوافع قرابة 

وتوفر نتاجئ . 16ت يف تسوية املناععات املتصةل ابلتكنولوجياالاس تخدام احلايل واملزااي النسبية للس بل البديةل لسسوية املناععا
حصائيًا لتحديد اجتاهات تسوية املناععات املتصةل ابلتكنولوجيا، وتكشف عن أأفضل  ادلراسة الاس تقصائية أأساسًا اإ

وخيتمت التقرير بعدد من . املامرسات ليسرتشد هبا أأحصاب املصاحل يف امللكية الفكرية يف اسرتاتيجياهتم اخلاصة بسسوية املناععات
 املالحظات الوثيقة الصةل هبذه الاسرتاتيجيات.

وتؤكد ادلراسة الاس تقصائية، بوجه عام، أأن الأطراف يف التفاقات املتعلقة ابلتكنولوجيا يساورمه القلق بصفة خاصة  .05
عاء التاكليف الباهظة لإجراءات تسوية املناععات وطول املدة الزمنية اليت تس تغرقها، و ورمغ أأن . ل س امي يف س ياق دويلاإ

التقايض أأمام احملامك ل يزال هو الوس يةل املعتادة لسسوية املناععات، فقد تبني  من الردود عىل ادلراسة الاس تقصائية أأن 
                                                

14
ط لحتاد الرشاكت" يُقصد هبا اتفاق منوذيج لحتاد الرشاكت ُوضع يف الأصل من أأجل مرشوعات البحوث اليت متولها املفعبارة "التفا  وضية ق المنوذيج املبس 

ر نس بة مس تخديم التفاق المنوذيج بنحو . الأوروبية مبوجب الربانمج الإطاري السابع برعاية اجملموعة الأساس ية لهذا التفاق يف املائة من الرشاكت  25وتُقدم
ويشمل . طاري السابعومنظامت البحث واجلامعات والأفراد املنخرطني يف مرشوعات البحوث العابرة للحدود اليت متولها املفوضية الأوروبية مبوجب الربانمج الإ 

اء، والزراعة، ومصايد الأسامك، والتكنولوجيا البيولوجية، هذا الربانمج مجيع املبادرات الأوروبية املتعلقة ابلبحوث مبا فهيا حبوث يف جمالت الصحة، والغذ
نتاج اجلديدة، والطاقة، والبيئة، والنقل )مبا فيه امل الحة اجلوية(، والعلوم الاجامتعية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والنانوتكنولوجيا، واملواد وتكنولوجيات الإ

 .fp7.eu/-w.descahttp://wwانظر . الاقتصادية، والفضاء، والأمن
15
صعيد ادلويل ويف يشمل دليُل اتفاقات امللكية الفكرية عدداً من التفاقات المنوذجية اليت ميكن اس تخداهما للبحث والتطوير وللمعامالت التجارية عىل ال  

عداد هذه اجملموعة من التفاقات المنوذجية . المنسا ودليل اتفاقات امللكية . لتيسري النقل الفعال للتكنولوجياوقد اشرتكت اجلامعات والرشاكت المنساوية يف اإ
(، BMWF( يف الوعارة الاحتادية للعلوم والبحوث )ncp.ipالفكرية هو أأحد مشاريع "جامعات المنسا" وتدمعه هجة التصال الوطنية املعنية ابمللكية الفكرية )

وميكن الاطالع عىل اتفاقات ادلليل المنوذجية . ارة الاحتادية للنقل والابتاكر والتكنولوجيا(، والوعBMWFJوالوعارة الاحتادية لالقتصاد والأرسة والش باب )
"( وعىل املوقع الإلكرتوين Expertenzugang-Expertinnen/)انقر عىل الإطار املعنون " www.ipag.atعىل املوقع الإلكرتوين 

ag/sectors/rd/ip-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific. 
16
 .http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.htmlانظر تقرير ادلراسة الاس تقصائية وامللخص العميل يف املوقع الإلكرتوين التايل:  
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ماكنية التنفيذ وجودة النتاجئ  السسوية البديةل للمناععات تُسيح خيارات مغرية من حيث التاكليف والوقت وأأيضًا من حيث اإ
نه ل يزال ميكن حتقيق ماكسب يف . والرسية آليات الويبو للسسوية البديةل، فاإ ىل أ ورمغ اعدايد عدد املناععات اليت حُتال اإ

وأأكمدت ادلراسُة، بصفة خاصة، أأن هناك ُمسمسعًا كبريًا لزايدة . الكفاءة من خالل عايدة اس تخدام السسوية البديةل للمناععات
 املناععات غري التعاقدية.اس تخدام الوساطة يف 

 تسوية مناععات أأسامء احلقول اثنيًا.

 الس ياسة املوحدة لسسوية املناععات املتعلقة بأأسامء احلقول أألِّف.

نرتنت من  .01 يطرح نظام أأسامء احلقول عددًا من التحدايت محلاية امللكية الفكرية اليت تقتيض اتباع مقاربة دولية ملا لالإ
دة، ول س امي يف مرشوعهيا  2998الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ عام وقد دأأبت . طابع عاملي بوضع حلول ُمحدم

آليات دوليًة فعاةًل . بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت 18والثاين 17الأول ويقدم املركز بوجه خاص لأحصاب العالمات التجارية أ
ىل تسجيل أأسامء حقول تتطابق وحقوقَه  م يف العالمات التجارية والانتفاع هبذه الأسامء عن سوء نية.لالنتصاف مممْن يعمد اإ

طار الس ياسة املوحدة لسسوية املناععات املتعلقة بأأسامء  .02 جراءات تسوية املناععات يف اإ ويرشف مركز الويبو عىل اإ
اء عىل توصيات وقد اعمتدت رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )الإياكن( هذه الس ياسة بن. احلقول عىل الإنرتنت

طار مرشوعها الأول بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت وتقترص الس ياسة عىل قضااي واحضة تتعلق بسسجيل أأسامء . الويبو يف اإ
احلقول والانتفاع هبا عن سوء نية وبصفة تعسفية، ومع ذكل تبني أأن هذه الس ياسة حتظ  بشعبية كبرية دلى ماليك العالمات 

ع أأي طرف من رفع املناععة اإىل حمّكة خمتصة، لكن عددًا قلياًل جدًا من القضااي املنظورة يف ظلها قد ويه ل متن. التجارية
 .19ُأحيل أأيضًا اإىل حمامك وطنية

لهيا 02 522، أأرشف املركز عىل أأكرث من 2999ومنذ ديسمرب  .08 طار الس ياسة املوحدة وابلسسناد اإ وقد . قضية يف اإ
ذ قدم أأحصاب العالمات 0223تسوية املناععات املتعلقة بأأسامء احلقول خالل عام  اس متر الطلب عىل خدمات الويبو يف ، اإ

آنية بغية مساعدة الأطراف . شكوى 0 522التجارية أأكرث من  ويقدم املركز أأيضًا عىل صفحات موقعه الإلكرتوين اإحصائيات أ
ياسات يف جمال أأسامء احلقول ووسائل الإعالم يف قضااي الويبو والوسطاء واحملّكني ووالكء العالمات التجارية وواضعي الس  

 .20والأوساط الأاكدميية

وتس تعني هجاٌت ش ىت  من أأفراد ورشاكت وهيئات ومؤسسات خبدمات الويبو يف جمال تسوية املناععات املتعلقة  .09
لأعامل املرصفية واملالية، والقطاعات امخلسة الرئيس ية اليت تعمل فهيا املؤسسات املتظلمة يه البيع ابلتجزئة، وا. بأأسامء احلقول

والإيداعات املتصةل ابملوضة . والبيوتكنولوجيا واملس تحرضات الصيدلنية، واملوضة، والإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات
عون تقليد منتجاهتم عرب صفحات  والتوس اميت الفاخرة تُوحض ِّ بشلك جزيئ وجود قضااي أأودعها أأحصاب التوس اميت اذلين يدم

ومما يدل عىل النطاق العاملي ابلفعل لآلية تسوية املناععات أأنه، حىت الآن، . عروضة حتت امس احلقل موضع الزناعالإنرتنت امل

                                                
17

دارة الأسامء والعناوين عىل الإنرتنت  ىل الإنرتنت، منشور الويبو رمق التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو الأول بشأأن أأسامء احلقول ع –قضااي امللكية الفكرية : اإ
 .http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report، وهو متوفر أأيضًا عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 439

18
الإنرتنت، منشور الويبو تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل  –الإقرار ابحلقوق والانتفاع ابلأسامء يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت  

 .http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report، وهو متوفر أأيضًا عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 843 رمق
19

انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  
hallengedhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/c. 

20
ون"، و"نوعية حروف امس احلقل"، و"القرا  ع  علهيم املسم  عني"، و"املُدم رات امخلسة تشمل الإحصائيات املتاحة فئات عديدة ملل "جمالت معل املُدم

 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/statisticsانظر . والعرشون الأكرث ذكراً يف الشاكوى"
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طار الس ياسة املوحدة 225رفع أأطراف من  ىل الويبو يف اإ ومن حيث لغة اتفاق تسجيل امس احلقل املعين، . بدلًا دعاوى اإ
جراءات  طار الس ياسة املوحدة فقد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف اإ  .21لغًة خمتلفة حىت الآن 02الويبو يف اإ

ني عىل املوقع الإلكرتوين للمركز .32 م املركز عىل موقعه الإلكرتوين اس تعراضًا . وتُنرَش مجيع قرارات الوسطاء واملُحّكم ويُقد ِّ
وحمّكهيا يف مسائل خمتارة يف س ياق  للتوهجات العامة يف القرارات بشأأن القضااي املهمة بواسطة اس تعراض لآراء وسطاء الويبو

. (، وينتقي هذا الاس تعراض أآلف القضااي اليت تناولها املركز وفقًا للس ياسة املوحدة0,2الس ياسة املوحدة )اس تعراض الويبو 
طار الس ياسة املوحدة  وقد اس ُتحدثت هذه الأداة اليت يُعمتد علهيا عامليًا اعرتافًا ابحلاجة اإىل حتديد ما يف القرارات املتخذة يف اإ

. 22من توافق، قدر الإماكن، من أأجل املساعدة عىل احلفاظ عىل اتساق اجهتادات الويبو القانونية بشأأن القضااي املرفوعة
م املركُز أأيضًا فهرسًا قانونيًا شائع الاس تخدام للبحث الإلكرتوين  ولتيسري الاطالع عىل هذه القرارات حسب موضوعها، يُقد ِّ

طار الس ياسة املوحدةعن قرارات الو   .23يبو يف اإ

نه يرصد ما يطرأأ من  .32 طار الس ياسة املوحدة، فاإ دارة القضااي يف اإ واملركز بصفته اجلهَة الرائدة يف تقدمي خدمات اإ
م املركُز ابنتظام حلقات معل عن تسوية . تطورات يف نظام أأسامء احلقول بغية تكييف موارده وممارساته ابس مترار ويُنظ ِّ

واجامتعات حملّكهيا ووسطاهئا يف  24ء احلقول تعىن مبس تجدات احلالت السابقة واملامرسات للأطراف املعنيةمناععات أأسام
 أأسامء احلقول.

نة من رموع البدلان ابء.  احلقول العليا املكوم

نة من أأسامء عامة  .30 " com.ملل "يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل الأسامء املسجةل يف احلقول العليا املكو 
ل أأن املركز يساعد أأيضًا العديد من ماكتب تسجيل الأسامء يف احلقول العليا املكونة من رموع البدلان org." و"net.و" "، اإ

جراءات تسوية املناععات مبا يفي ابملامرسات املثىل يف جمال حامية امللكية الفكرية وغالبًا ما . عىل وضع رشوط السسجيل واإ
ت حذو منوذج الس ياسة املوحدة، لكهنا قد تراعي الظروف والاحتياجات اخلاصة بلك حقل من احلقول حتذو هذه الإجراءا

ىل . املكونة من رموع البدلان م املركُز يف الوقت الراهن خدماته يف جمال تسوية املناععات املتعلقة بأأسامء احلقول اإ  22ويُقد ِّ
" FM.نة من رموع البدلان، وقد أأصبح ذكل مؤخرا يشمل احلقول "مكتبًا لسسجيل أأسامء احلقول يف احلقول العليا املكو 

 .25" )ابلو(PW." )مايل(، و"ML.املوحدة((،و" –)ميكرونزياي )ولايت 

نة من أأسامء عامة: التطورات املتصةل ابلس ياسة جمي. احلقول العليا اجلديدة املكوم
26 

اليت تضع أأمام ماليك حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني هبا بعض  لقد طرأأ عىل الإياكن عدد من التطورات الس ياساتية .33
ىل . الفرص وبعض التحدايت أأيضاً  وأأمه هذه التطورات هو قيام الإياكن حسب ما هو خمطط هل ابس تحداث ما يصل اإ

نة من أأسامء عامة 2422 يعة "مفتوحة" وأأسامء احلقول هذه ميكن أأن تكون ذات طب . حقل من احلقول العليا اجلديدة املكوم
( أأو تتخذ خصائص حمددة أأو مقيدة بقدر أأكرب، كأن تتخذ ملاًل شلك ]عالمة[ أأو ]مدينة[ أأو ]جممتع[ أأو com)تش به .

                                                
21

لإيطالية، والياابنية، ويه ابلرتتيب الأجبدي الإنلكزيي: الصينية، والسش يكية، وادلامنركية، والهولندية، والإنلكزيية، والفرنس ية، والأملانية، والعربية، وا 
 كية.والكورية، والرنويية، والبولندية، والربتغالية، والرومانية، والروس ية، والسلوفاكية، والإس بانية، والسويدية، والرت 

22
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overviewهذا الاس تعراض متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  

23
ني أأو الوسطاء أأو الأطراف أأو الأاكدمييني أأو لسوامه من الأشخ   اص املهمتني ابلإملامأأصبح فهرس الويبو القانوين موردًا همنيًا أأساس يًا، فهو يسمح للُمحّكم

ث هذا الفهرس دوراًي ليشمل فئات حبث جديدة تعكس يف املقام الأول التطورات اليت تطرأأ عىل نظام أأسامء احلقول يف حد . ابلقضااي السابقة يف الويبو وُُيدم
 .bin/domains/search/legalindex-http://www.wipo.int/cgiذاته، وهو متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 

24
 أأعاله. 0ش ية السفلية رمق انظر احلا 

25
عىل املوقع التايل:  ميكن الاطالع عىل القامئة الاكمةل للحقول العليا املكونة من رموع البدلان واليت اختذت من املركز هجًة لسسوية مناععات أأسامء احلقول 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld. 
26

 .WO/GA/43/17انظر  
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كام يطرح عزم الإياكن عىل توس يع . ويتعلق تطور اثن ابس تحداث أأسامء حقول عليا دولية. ]ثقافة[ أأو ]صناعة[ أأو ]لغة[
طار مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت. نطاق أأسامء احلقول ادلولية مسائل  تتعلق حبامية احلقوق يف اإ

نة من أأسامء عامة يف اجامتع  .34 تت هيئة الإياكن ابملوافقة رمسيًا عىل تنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوم وقد صو 
ليل مودع طلب السسجيل" اخلاص ابلإياكن اذلي وقد نرُشت معلومات يف "د. 022227يونيو  02عقدته يف س نغافورة يف 

نة من  0223ويري اعتبارًا من أأواخر عام . 28خضع لكلري من التعديالت منح أأول حقل من احلقول العليا اجلديدة املكوم
 أأسامء عامة )ومن املتوقع تنظمي فرتات أأخرى لسسمل الطلبات يف املواعيد احملددة(.

ىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية وبيامن يظل املركز ملزتمًا ابل  .35 تعاون مع اجلهات املعنية للسعي اإ
آليات حامية احلقوق  الفكرية يف أأي حقول عليا جديدة مكونة من أأسامء عامة توافق علهيا الإياكن يف هناية املطاف، فاإن بعض أ

نية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة قد ضعفت اليت نشأأت عن سلسةل من اجامتعات جلان الإياكن ومعلياهتا املع 
وفامي ييل وصف مس تفيض لآليات حامية احلقوق اليت كيفهتا . 29من حيث فعاليهتا املنشودة من الناحيتني العملية واملوضوعية

 واعمتدهتا الإياكن فامي يتعلق ابلآليات من ادلرجة الأوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل.

آليات حامية احلقوق من ادلرجة الأوىل "2"  أ

جراءات تسوية املناععات قبل منح أأسامء احلقول العليا -  اإ

وقد أأاتحت هذه الآلية ملالك العالمات التجارية التقدم ابعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية ضد طلبات احلقول  .31
العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة من ادلرجة الأوىل عندما تتحقق معايري موضوعية معينة )وأأس باب الاعرتاضات الأخرى 

ت القامئة عىل اللبس يف السسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"الاعرتاضات القامئة اليت اعرتفت هبا الإياكن يه: "الاعرتاضا
يف وضع املعايري املوضوعية لإجراءات الاعرتاضات  وقد ساعد املركُز الإياكن. (30عىل مبدأأ مراعاة حدود املصاحل العامة"

ىل "توصية الويبو املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق  املتعلقة ابحلقوق القانونية واليت تعزى اإ
 .0222امة للويبو يف سبمترب )التوصية املشرتكة( اليت اعمتدهتا امجلعية الع 31امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت"

وقد وقع اختيار الإياكن عىل املركز ليكون اجلهة الوحيدة لتقدمي خدمات تسوية مناععات الاعرتاضات القامئة عىل  .32
يداع الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف مارس . 32احلقوق القانونية  19، بعد أأن تلق  املركز 0223وقد ُأغلِّق منفذ اإ

وأأخطر املركُز الأطراف بأأول حتديدات لالعرتاضات . 33قامئًا عىل احلقوق القانونية ُوجد أأهنا تليب الرشوط الإجرائية اعرتاضاً 

                                                
27

لالطالع عىل مزيد من املعلومات الأساس ية، مبا فهيا و . en.htm-20jun11-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsانظر  
 .24، وحتديدًا الفقرة WO/GA/39/10املراجع، انظر الوثيقة 

28
 .icann.org/en/applicants/agbhttp://newgtlds."دليل مودع طلب السسجيل" اخلاص ابلإياكن متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  

29
ونشري هنا اإىل أأن . 32اإىل  03، وحتديدًا الفقرات من WO/GA/39/10لالطالع عىل مزيد من املعلومات الأساس ية، مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة  

 الإياكن قد سارعت اإىل رفض اقرتاح بشأأن وضع " قامئة ابلعالمات احملمية عامليًا".
30

ل العليا يتوقع دليل مودع الطلب أأيضًا عددًا من الإجراءات الأخرى اليت قد تضعها احلكومات لفائدهتا تبعًا لإعالن الإياكن اخلاص بطلبات احلقو  
اذلي ينص  2.0.2.2م اذلي ينص عىل "الإنذار املبكر للجنة الاسسشارية احلكومية لالإياكن" والقس 4.0.2.2وحتديدا القسم . اجلديدة املكونة من أأسامء عامة

ياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة" ليك تنظر فهيا هيئة الإياك  ن.عىل "تلقي مشورة اللجنة الاسسشارية احلكومية لالإ
31

 .toc.htm-ip/en/development_iplaw/pub845-http://www.wipo.int/aboutانظر  
32

 اخلاص ابلإياكن، ملعرفة القواعد الإجرائية اخلاصة ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. من دليل مودع الطلب 0-3انظر القسم  
33

عىل التوايل:  انظر قواعد الويبو لسسوية مناععات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة، وجدول الأتعاب والتاكليف عىل العنوانني التاليني، 
en/docs/wipolrorules.pdfhttp://www.wipo.int/amc/ وhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/ ؛ وانظر قضااي الويبو

 ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/casesاملسجةل يف جمال الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية عىل العنوان التايل: 
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، واس ُتّكلت معاجلة املركز ملسائل هذه الاعرتاضات أأساسًا يف بداية 0223القامئة عىل احلقوق القانونية ونرشها يف يوليو 
 .34ة خرباء الويبو عىل موقع املركز عىل الإنرتنتوترد مجيع حتديدات هيئ. 0223سبمترب 

جراءات الاعرتاض القامئ  .38 م املركُز حتلياًل لعملية الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف "تقرير الهناية عن اإ وقدم
ثراء35"0223عىل احلقوق القانونية لعام  حصائية للمرشوع وللمساعدة يف اإ ياد حملة اترخيية واإ ممارسات وحتديدات  ، من أأجل اإ

نة من . تسوية مناععات أأسامء احلقول ابملعلومات ويعرض التقريُر حملًة عامًة عن معلية وضع س ياسة احلقول العليا اجلديدة املكوم
دارَة املركز لالعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية وخيتمت . أأسامء عامة والإجراءات املعمول هبا وقواعد املقدمني، ويصف اإ

 التقرير مبلخص للنتاجئ املوضوعية اليت يبدو أأهنا متثل بوجه عام القرارات الصادرة عن اخلرباء.

جراءات تسوية املناععات بعد منح أأسامء احلقول العليا -  اإ

داري دامئ من شأأنه أأن يسمح ابلعرتاض 0228منذ بداية عام  .39 ، عاد املركز والإياكن اجلدوى احملمتةل لعامتد خيار اإ
عمتد من حقول عليا جديدة مكونة من أأسامء عامة يُزمع أأن تشغيلها أأو اس تخداهما الفعيل دلى مكتب السسجيل عىل ما يُ 

سهامًا مادايً  ىل الإياكن اقرتاحًا 0229ويف بداية عام . يسسبب يف انهتاك العالمات التجارية أأو يُسهم يف ذكل اإ ، أأرسل املركُز اإ
جراٍء لسسوية ا واكن الغرض من هذا الاقرتاح . 36ملناععات القامئة عىل العالمات التجارية بعد املَنحموضوعيًا ملموسًا بشأأن اإ

داري للتقايض أأمام احملامك،  ىل الإياكن من أأجل الزتاهما مبراقبة الامتثال، وتزويدها ببديل اإ هو تقدمي املساعدة املوحدة اإ
دراج م آمنة مالمئةوتشجيع اجلهات الفاعةل املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول، واإ  .37الذات أ

جراءات تسوية املناععات  .42 وبعد عدة مسارات ومشاورات للجان الإياكن مع املسؤولني عن السسجيل، تظل جدوى اإ
جراءات متداخةل  بعد منح أأسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الإياكن غري أأكيدة، ول س امي نظرًا لإضافة مجموعة اإ

وبغض النظر عن عدم اليقني هذا، ويف ضوء املصاحل . 38ضوعي املقصود من هذه الآليةومسائل تتعلق ابلنطاق املو 
مذكرة تفامه مع الإياكن ليصبح موردًا لإجراءات تسوية املناععات بعد  0223سبمترب  28الس ياس ية املعنية، أأبرم املركز يف 

 منح أأسامء احلقول فامي يتعلق ابلعالمات التجارية.

آليات حامية احلق" 0"  وق من ادلرجة الثانيةأ

 مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية -

                                                
34

 ./lro/cases/http://www.wipo.int/amc/en/domainsانظر  
35

 ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/lroانظر  
36

 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdfانظر  
37

عىل سبيل  نظرًا للتقارب املاُلَحظ بني أأدوار ماكتب السسجيل وأأمناء السسجيل وأأحصاب السسجيالت يف اإطار نظام أأسامء احلقول، أأوىص املركُز أأيضاً  
)انظر املوقع ثال بأأن تنظر الإياكن يف توس يع نطاق اإجراءات تسوية املناععات بعد املنح ليك تنسحب أأيضًا عىل سلوك أأمناء السسجيل يف ماكتب السسجيل امل 

املركز اسسنادًا  عىل سبيل املثال(، مع مراعاة اخلربات اليت اكسس هبا http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdfالإلكرتوين التايل: 
اتحة املشاركة يف امللكية بني ماكتب السسجيل وأأمناء السسجيل )انظر املوقع  اإىل الس ياسة املوحدة لسسوية املناععات املتعلقة بأأسامء احلقول وقرار الإياكن ابإ

 (.en.htm-05nov10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsالإلكرتوين التايل: 
38

اقرتاحًا لتقدمي خدمات تسوية املناععات مبوجب اإجراءات تسوية املناععات بعد منح أأسامء احلقول العليا اليت تطبقها الإياكن  0223قدم املركُز يف يونيو  
 فامي يتعلق ابلعالمات التجارية، وذكل اس تجابة لطلب الإياكن.
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"مركزًا لتبادل املعلومات عن العالمات  يشمل برانمُج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اخلاص ابلإياكن .42
التجارية" ابعتباره مس تودعًا مركزاًي للبياانت الأصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل أأهنا أأساس لتقدمي الطلبات 

آليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة م حمور مناقشات وقد اكن اعامتد هذا املفهو . 39مبوجب أ
واكن مركز تبادل املعلومات مفتوحًا لتقدمي . مس تفيضة يف الإياكن بشأأن العالقة بتحديد ماكتب العالمات التجارية ملالً 

 .41، وما عال املركز يرصد التطورات فامي يتعلق هبذه الآلية022340العالمات التجارية والتصديق علهيا منذ مارس 

 النظام املوحد للوقف الرسيع -

عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحًة كأداة جمدية لسسوية مناععات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة  .40
آلية من  واملتعلقة بنقل امس حقل متناعع عليه اإىل صاحب العالمة التجارية، فقد اس تحدثت الإياكن ما يقصد به أأن يكون أ

وما عالت هناك تساؤلت حول مدى الفعالية اليت . 42خف وقعًا يف احلالت املعنيةادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أأ 
ىل عدة  نفاذ ومّكل للس ياسة املوحدة البديةل للمحامك، وما عال يتعني الالتفات اإ س يعمل هبا هذا النظام اكإجراء قابل لالإ

 0220وقد دعت الإياكن يف أأواخر عام . 43احلقول مسائل، مهنا العالقة مع الس ياسة املوحدة لسسوية املناععات املتعلقة بأأسامء
ىل أأن يتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات الإجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم، وبعد دراسة متأأنية لمنوذج الإياكن اخلاص  اإ

 .44لتقدم بأأي عطاءابلإجراء املوحد للوقف الرسيع واملوارد ذات الصةل، أأصبح من الواحض أأن املركز ليس يف وضع يسمح هل اب

]ييل ذكل املرفق الأول[

                                                
39

دراج اللكامت ادلاةل عىل ال  عالمات املسجةل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام أأو معاهدة أأو ملبتة بقرار يسمح مركز تبادل املعلومات ابإ
آليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت مركز تبادل املعلومات، فاإن . حمّكة وأأيضا "عالمات أأخرى تعترب ملكية فكرية" )ومل حتدد هذه العالمات( وفامي يتعلق بأ

ي فرصة ملاكل العالمة التجارية ليك يكون هل الس بق يف تسجيل رابط حصيح لعالمته اسامً حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل( " املبكرة )أأ Sunriseخدمات "
ثبات اس تخداهما اجلاري وسواء ثبت دليل عىل الاس تخدام اجلاري للعالمات التجارية أأو مل يثبت، س يظل . تقترص حاليًا عىل تكل العالمات التجارية اليت ميكن اإ

اعع عليه يف ضًا مالكو العالمات التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني )أأي اإشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنأأي
شعار ملاكل العالمة التجارية املعين )أأو املالك املعنيني( يف حاةل اس مترار املسجل رمغ ذكل يف اإجراءات ت  واحلد الأقىص  . سجيل امس احلقل(العالمة التجارية، واإ

ومن املعلوم مس بقًا . يومًا بعد فتح الباب أأمام امجلهور العام لسسجيل أأحد احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة 92حاليًا ملدة اإاتحة خدمة املطالب هو 
نفاذ عىل ماليك العالمات  ملالك العالمات التجارية أأن ملل هذه التقييدات قد يفيض اإىل التالعب وما يرافق ذكل من أأعباء من الناحية املالية ومن انحية الإ

ثبات اس تخدام العالمات التجارية الالعم خلدمات ". التجارية وعايدة احامتل تضليل املس هتكل " املبكرة كذكل عىل المتسك ابلعالمات Sunriseوينطبق مبدأأ اإ
آليات حامية احلقوق املبني  أأدانه. التجارية ابعتبارها أأساسًا لتقدمي تظمل يف اإطار  "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأ

40
، أأعلنت الإياكن اختيارها ملقديم خدمات مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية، انظر 0220يف يونيو  
en.htm-01jun12-3-http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement. 

41
الت ملركُز بأأنه ينبغي لأي مركز من مراكز تبادل املعلومات من هذا النوع أأل يثقل اكهل أأحصاب احلقوق بطريقة غري معقوةل عند معاجلة تسجيوعق ب ا 

الاقتضاء،  ندالعالمات التجارية املمنوحة بصفة رشعية بواسطة أأنظمة الفحص والسسجيل كام يه مطبقة يف أأنظمة قضائية عاملية عديدة، وعىل أأنه ميكن، ع 
 التفكري يف تدابري معلية لتحديد أأي ادعاءات مبطالبة غري معقوةل ابحلقوق يف س ياقات حمددة.

42
آلية للوقف الرسيع )أأسامء احلقول("  0229ومن جانبه، أأبلغ املركز الإياكن يف أأبريل   مبرشوع مناقشة بشأأن "أ

(http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf وقدم اقرت ) احات لحقة لآلية معممة اسسنادًا اإىل هذا المنوذج يف اجامتعي الإياكن اليذين
وقد . (http://toronto45.icann.org/node/34325و http://prague44.icann.org/node/31773)انظر  0220عقدا يف براغ وتورنتو عام 

قامة تواعن معقول بني حامية حقوق العال مات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب السسجيل راعت هذه الاقرتاحات رضورة اإ
ونشأأ النظام املوحد للوقف الرسيع اذلي اعمتدته الإياكن عن . للحد من أأعباهئم السشغيلية والتطلعات املرشوعة لأحصاب أأسامء احلقول املسجةل عن حسن نية

 ى الكلريون أأنه أأصبح اإجراًء مرهقًا لتباع س بل طعن حمدودة.سلسةل من مسارات الإياكن وجلاهنا، وير 
43

واملنشور عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  0222ديسمرب  0ترد قامئة مفصةل  هبذه املسائل ملاًل يف خطاب املركز املؤرخ  
http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdfل اجامتع الإياكن اذلي عقد يف براغ يف . وأأدرج عدد من هذه املسائل يف جدول أأعام

 .0220 يونيو
44

لوقف أأعلنت الإياكن أأن منتدى التحكمي الوطين واملركز الآس يوي لسسوية مناععات أأسامء احلقول هام أأول هيئسني تقدمان خدمة الإجراء املوحد ل 
 .0223الرسيع يف أأوائل 
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 نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ادلولية بشأأن تسوية املناععات يف الصفقات التكنولوجية

 ملخص معيل

 )التقرير الاكمل موجود يف املوقع الإلكرتوين التايل:
w.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdfhttp://ww) 

 الهدف

أأعدم مركُز التحكمي والوساطة التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( )مركز الويبو( ادلراسَة الاس تقصائية ادلولية 
لتقيمي الاس تخدام احلايل للأساليب البديةل لسسوية بشأأن تسوية املناععات يف الصفقات التكنولوجية )ادلراسة الاس تقصائية( 

 خليارات تسوية املناععات. املناععات يف املناععات املتعلقة ابلتكنولوجيا مقارنًة ابلتقايض أأمام احملامك، مبا يف ذكل تقيمي نوعي  

حصائيًا لتحديد اجتاهات تسوية املناعع ر نتاجُئ هذا ادلراسة الاس تقصائية أأساسًا اإ وتكشف . ات املتعلقة ابلتكنولوجياوتُوف ِّ
رشاد أأحصاب املصاحل يف امللكية الفكرية يف اسرتاتيجياهتم  ادلراسة الاس تقصائية عن أأفضل املامرسات اليت قد تساعد يف اإ

كام يساعد حتديد . اخلاصة بسسوية املناععات، وخيتمت هذا التقرير بعدد من املالحظات الوثيقة الصةل هبذه الاسرتاتيجيات
 حتياجات املس تجيبني لدلراسة الاس تقصائية يف توجيه خدمات السسوية البديةل للمناععات يف مركز الويبو.ا

ت ادلراسُة الاس تقصائية بدمع من امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ) ( ومجعية مديري التكنولوجيا يف AIPPIوقد ُأعدم
( وامجلعية ادلولية للوالكء التنفيذيني للرتاخيص FICPIية الصناعية )( والاحتاد ادلويل لوالكء امللك AUTMاجلامعات )

(LESI ابلتعاون مع مسسشار قانوين داخيل وخرباء خارجيني يف مناععات التكنولوجيا من ولايت قضائية خمتلفة وجمالت )
 ويساعدون أأيضًا يف توعيعه. وتنعكس خربهتم امجلاعية يف املناععات عىل حمتوى الاس تبيان ونطاقه وهيلكه،. معل متنوعة

 املس تجيبون والنتاجئ

 فامي ييل النتاجئ الأساس ية لدلراسة الاس تقصائية:

 املس تجيبون لدلراسة .2

بدلًا ردودمه الكتابية عن طريق  08مس تجيبًا من  13واس تّكل . بدلاً  10مس تجيبًا من  393اس تّكل ادلراسَة الاس تقصائية 
 مقابةل هاتفية.

آس يا، وأأمرياك اجلنوبية، وأأوقيانوس يا، ومنطقة البحر الاكرييب، وأأمرياك ويقمي املس تجيبون  يف أأورواب، وأأمرياك الشاملية، وأ
 الوسط ، وأأفريقيا.

واملس تجيبون مه ماكتب حماماة، أأو رشاكت، أأو منظامت حبثية، أأو جامعات، أأو هيئات حكومية، أأو أأشخاص يعملون 
ىل ويرتاوح املس تجيبون ما بني كياان. حلساهبم  22موظفني وكياانت يعمل هبا أأكرث من  22ت يعمل هبا من موظف واحد اإ

ويعمل املس تجيبون يف اجملالت التجارية اخملتلفة، مهنا املس تحرضات الصيدلنية، والتكنولوجيا البيولوجية، . أآلف موظف
اة، واملواد الكمييائية، والسلع وتكنولوجيا املعلومات، والإلكرتونيات، والتصالت السلكية والالسلكية، وعلوم احلي

 الاس هتالكية، واملياكنياك.
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 التفاقات املتعلقة ابلتكنولوجيا اليت ُأبرمت يف العامني املاضيني .0

من بني أأنواع التفاقات املذكورة يف ادلراسة الاس تقصائية، أأبرم املس تجيبون يف أأغلب الأحيان اتفاقات عدم الإفشاء، تلهيا 
 ، واتفاقات بشأأن تسوية التقايض، واتفاقات البحث والتطوير، واتفاقات الاندماج والاس تحواذ.التناعلت، والرتاخيص

 واكن موضوع هذه التفاقات يتعلق برباءات الاخرتاع أأكرث من ادلراية العملية وحق املؤلف.

ملس تجيبني اتفاقات % من ا82وأأبرم . % من املس تجيبني اتفاقات مع أأطراف من ولايت قضائية أأخرى92وأأبرم أأكرث من 
يف بدلين عىل اخرتاع تتعلق برباءات الاخرتاع مع أأطراف من ولايت قضائية أأخرى بشأأن التكنولوجيا احلاصةل عىل براءة 

 الأقل.

م   ر اختيار القانون الواجب التطبيق يف هذه التفاقات ابملاكن اذلي يقع فيه مقر املس تجيب واملاكن الرئييس للعمليات.وتأأث

 ات اليت تؤدي يف معظم الأحيان اإىل حدوث مناععاتالتفاق .3

ومن هذه . ُطلب من املس تجيبني تقدير النس بة املئوية ملا أأبرموه من اتفاقات متعلقة ابلتكنولوجيا أأدت اإىل حدوث مناععات
واتفاقات  التفاقات، أأورد الاس تبياُن، هبذا الرتتيب: اتفاقات عدم الإفشاء، واتفاقات البحث والتطوير، والرتاخيص،

 السسوية، واتفاقات الاندماج والاس تحواذ، والتناعلت.

% مما أأبرمه املس تجيبون من اتفاقات تتعلق ابلتكنولوجيا، ذكر أأكرث 0ورمغ أأنه، بوجه عام، وقعت مناععات فامي يتعلق بنحو 
وث مناععات سوى ما يقل عن من نصف املس تجيبني أأن من بني التفاقات الواردة يف ادلراسة الاس تقصائية مل يؤد اإىل حد

% من الرتاخيص واتفاقات البحث والتطوير، واتفاقات عدم الإفشاء، واتفاقات السسوية، والتناعلت، واتفاقات الاندماج 2
ن أأكرث من 2ومن انحية أأخرى، قال . والاس تحواذ % من اتفاقات الرتخيص اليت أأبرموها أأدت اإىل 22% من املس تجيبني اإ

 حدوث مناععات.

% من 05شك أأن الرتاخيص، من بني التفاقات املتعلقة ابلتكنولوجيا، يه ما يؤدي يف الغالب اإىل حدوث مناععات ) ول
% من املس تجيبني(، تلهيا اتفاقات عدم الإفشاء 28وتأأيت اتفاقات البحث والتطوير يف املرتبة الثانية ). املس تجيبني(

 %(.23%(، مث اتفاقات الاندماج والاس تحواذ )23) %(، مث التناعلت25%(، مث اتفاقات السسوية )21)

 اختيار بنود تسوية املناععات .4

ىل أأن التفاوض بشأأن بنود تسوية املناععات يُمث ِّل جزءًا من مفاوضات التعاقد.94أأشار   % من املس تجيبني اإ

%(، مث 32يليه التحكمي )املعجل( ) %(،30واكن التقايض أأمام احملامك هو أأكرث بنود تسوية املناععات املس تقةل بذاهتا ش يوعًا )
% من مجيع البنود( قبل 22وتُدَرج الوساطة أأيضًا عندما تس تخدم الأطراف بنودًا متعددة املس توايت ). %(20الوساطة )

 التقايض أأمام احملامك، أأو التحكمي )املعجل(، أأو تقرير اخلرباء.

آليات تسوية امل  ناععات خارج احملّكة. ويرتبط اختيار املؤسسة التحكميية يف ولحظ املس تجيبون بوجه عام وجود نزوع حنو أ
 معظم الأحيان ابملاكن اذلي يقع فيه مقر املس تجيب.

والتلكفة والوقت هام أأمه ما يضعه املس تجيبون يف اعتبارمه عند التفاوض بشأأن بنود تسوية املناععات، سواء يف التفاقات 
 احمللية أأو ادلولية.
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لهيام يف املعامالت أأما يف التفاقات ادل نفاذ وحياد املنتدى أأكرب من القمية اليت تُوىل اإ ولية، فيويل املس تجيبون قميًة لقابلية الإ
 احمللية.

نفاذ عاماًل ُمحف ِّزًا للمس تجيبني اذلين اس تخدموا التقايض أأمام احملامك وبنود التحكمي واكن العثور عىل حل . كام اعُتربت قابلية الإ
 الوساطة. اختاروا ابلنس بة للمس تجيبني اذلي جتاري عاماًل همامً 

 

 أأنواع مناععات التكنولوجيا وأأهداف الأطراف .5

وفامي خيص املناععات التعاقدية وغري التعاقدية، بلغت نس بة القضااي املرفوعة بشأأن الرباءات ما يقارب ضعف تكل املرفوعة 
 بشأأن حق املؤلف أأو ادلراية العملية.

اتوات ) واكنت الأهداف الرئيس ية ية يف املناععات املتعلقة ابلرباءات يه احلصول عىل تعويضات / اإ عِّ %(، 28للأطراف املُدم
عالن انهتاك براءة اخرتاع )  %( أأو مجيع ما س بق.53%(، أأو الأوامر الزجرية )24أأو اإ

عالن  ع  علهيا يف املناععات املتعلقة ابلرباءات يه اإ %(، 23بطالن براءة اخرتاع )واكنت الأهداف الرئيس ية للأطراف املُدم
عالن انهتاك براءة اخرتاع )33أأو حَّك تفسريي سليب )  %(.33%(، أأو اإ
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 النوع والوقت والتاكليف: الآليات املس تخدمة لسسوية املناععات .1

 النوع .1.6

مة القانونية احمللية اكنت الآلية الأكرث اس تخدامًا لسسوية املناععات اخلاصة ابلتكنولوجيا يه التقايض أأمام احملامك يف الأنظ
للمس تجيبني، يليه التقايض أأمام احملامك يف الأنظمة القانونية الأخرى، والتحكمي، والوساطة، والتحكمي املعجل، وقرارات 

 اخلرباء، ويسسق ذكل بوجه عام مع النتاجئ الواردة أأعاله بشأأن اختيار بنود تسوية املناععات.

ىل أأهنم جل09وأأشار  ليه % من املس تجيبني اإ ىل القضاء أأو يف أأثناء الاحتاكم اإ ىل الوساطة حلل مناععة ما قبل الاحتاكم اإ أأوا اإ
 يف نزاعات تعاقدية ختص براءات الاخرتاع أأو حق املؤلف أأو ادلراية العملية أأو مجيعها.

 

 الوقت والتاكليف. 2.6

ىل أأهنم يقضون وقتًا أأطول ويتكبدون تاكليف أأكرب بكلري يف  تسوية املناععات يف احملامك مقارنًة بسسويهتا أأشار املس تجيبون اإ
 عن طريق التحكمي والوساطة.

ر املس تجيبون أأن التقايض أأمام احملامك يف الأنظمة القانونية احمللية يس تغرق يف املتوسط ثالث س نوات تقريبًا، وأأن  وقدم
 نوات ونصف.التقايض أأمام احملامك يف الأنظمة القانونية الأخرى يس تغرق يف املتوسط ثالث س  

ر املس تجيبون أأن متوسط التاكليف القانونية للتقايض أأمام احملامك يف الأنظمة القانونية احمللية يبلغ  دولر  425 222وقدم
 دولر أأمرييك. 852 222أأمرييك، وأأن التاكليف القانونية للتقايض أأمام احملامك يف الأنظمة القانونية الأخرى تزيد قلياًل عن 

ىل أأن الوساطة تس تغرق يف املتوسط وأأشار املس تجي  ن تاكليف الوساطة 92أأشهر، وقال  8بون اإ % من املس تجيبني اإ
 دولر أأمرييك. 222 222تتجاوع عادًة  ل

ىل أأن التحكمي يس تغرق يف املتوسط ما يزيد قلياًل عىل س نة واحدة، وأأنه تلكفته تتجاوع بقليل  وأأشار املس تجيبون اإ
 توسط.دولر أأمرييك يف امل أألف  422
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% من املس تجيبني أأن التاكليف املتكبدة تشمل الوقت اذلي يقضيه كبار املديرين 05وفضاًل عن املبالغ النقدية، اعترب 
نتاجية،  التنفيذيني يف تدبري أأمور الزناع، والوقت اذلي يضيع سدى عىل غريمه من املشاركني يف الإجراءات، ونقص الإ

 وضياع الفرص التجارية.

 

 ]هناية املرفق الأول والوثيقة[


