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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   0224مارس  5ا 

 
 

 امللكية الفكرية من خالل السبل البديلة لتسوية املنازعات* مشكالتتسوية 

عدادمن  ميس كوبر، أ س تاذ املتصةل ابال بداع املشالكتمركز تسوية يف  واملدير املشاركتوماس ابرتون، أ س تاذ القانون  ا  ؛ وج
اكليفورنيا ابلوالايت املتحدة ، التابع للكية حقوق غرب املتصةل ابال بداع املشالكتمركز تسوية يف  واملدير املشاركالقانون 

 **ال مريكية

 مقدمة أ وال.

وصفا خمترصا لبعض الس بل البديةل لتسوية املنازعات املتاحة لالس تخدام يف تسوية منازعات تعرض ال قسام التالية  .2
، ني الطرفنيبوتشمل هذه الس بل الوقاية، واملفاوضات واملناقشات امللكية الفكرية يف لك من اجملالني ادلاخيل وادلويل. 

جراءات التسوية عرب اال نرتنت، والتحكمي،  والتشاور مع طرف استشاري أ و حمايد، والتقيمي احملايد املبكر، والوساطة، وا 
 .اليت تعمتد عىل احملامكاخلرباء، وهجود التسوية  وقرارات

منا ميكن اس تخداهما متضاربة فامي بيهنا وليست هذه الس بل البديةل .0 ىل تسوية فعلية ابلتعاقب حىت ي، وا  مت التوصل ا 
 ال سايس الس تخداهما عىل النحو التايل: الوظيفيالتسلسل  ترتيبوميكن للمشلكة. 

  ،منع وقوع املشلكة.حاول أ وال 

  ،ن وقعت املشلكة ابلفعل ساعد نفسك بنفسك: حاول احلصول عىل مشورة جيدة وافتح ابب ولكن اثنيا، ا 
 التفاوض بني الطرفني.

 ن أ خفقت رشاك طرف اثلث ليساعد يف تيسري املفاوضات عن طريق التقيمي أ و  واثلثا، ا  تكل املفاوضات، مق اب 
 الوساطة.
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  ذا آخر ليبت يف املسأ ةل ذكل،  مل يفلحورابعا، ا  ىل أ عط تفويضا لطرف أ أ و التحكمي أ و  قرار خبريابللجوء ا 
 .ةالتقليديادلعاوى القضائية أ و  متخصصةحممكة 

 الوقاية اثنيا.

ل ن الوقاية الفعاةل تعين عدم نشوء أ ي نزاع عىل ال تعترب الوقاية، من الناحية التقنية، طريقة بديةل لتسوية املنازعات،  .3
ومع ذكل جيب التشديد عىل مراعاة التدابري الوقائية وعىل التخطيط لها عند بناء نظام قانوين مينح حقوقا للملكية  1اال طالق.

حىت تصبح دابري الوقائية غالبا بأ هنا ليست ملكفة نسبيا. مفا أ ن تظهر املشالكت أ و املنازعات، وتتسم الت الفكرية وحيمهيا.
ىل ذكل، تدابري التصدي لها أ عىل تلكفة وأ كرث خطورة.  ن وابال ضافة ا  التحديد الفعيل للك التدابري الوقائية يتطلب تنفيذ فا 

آخر يف النظام، والعمل حنو فهم كيفية معل تكل العن ىل تكل اجلهود غالبا تؤدي وسوف . ارص معا واال بالغ عن ذكلجانب أ ا 
ىل تشغيل ذكل ويؤدي ميكن التخلص مهنا، خلل مواضع اكتشاف  عىل حتسني وتعمل للتعليقات دامئة كقناة اتصال ش بكة ا 

 النظام.

جراءات التصحيح اذلايت  .4 ويمت فهيا تزويد أ كرث عدد ممكن من ال فراد : غري املركزيةوتتضمن أ فضل التدابري الوقائية ا 
ولكن الوقاية تبدأ  لتجنب التعدي عىل حقوق الغري.  ورخيصةبطريقة رسيعة ابملعرفة والوسائل اليت متكهنم من ضبط سلوكهم 

اجلوانب املسببة للمشالكت لتخفيض  تنقيحابس مترار ويمت اخلالف والزناع داخل النظام. ملصادر  تنازيلبتقيمي خبري غالبا 
ماكنية ظهور مشالكت بأ نفسهم استنادا  مواءمة احتياجاهتممث يمت يف الهناية توفري املوارد حبيث يمتكن مس تخدمو النظام من . ا 

ىل فهم القواعد والقمي داخل النظام.  ا 

بداية قوية حنو التثقيف الوقايئ،  USPTOالتجارية للرباءات والعالمات ال مريكية مكتب الوالايت املتحدة وقد بدأ   .5
نه يلعب دورا همام يف منع وقوع مشالكت امللكية الفكرية. وتعترب هجوده مثاال ملبادئ الوقاية الفعاةل:  وذلكل فا 

  قواعد بياانت ميكن البحث فهيا  مكتب الوالايت املتحدة ال مريكية للرباءات والعالمات التجاريةفأ وال، يوفر
 .التعدي علهياعالمات التجارية املوجودة حبيث يس تطيع الناس جتنب عن الرباءات وال

  جراءات تقدمي واثنيا، يعرض املوقع اال لكرتوين للمكتب معلومات عن طبيعة حقوق امللكية الفكرية، وا 
نفاذ. ومن ال مثةل اجليدة عىل ذكل  "ش بكة معلومات العالمات املبتكرة التثقيفية تسجيالت الفيديو الطلبات، واال 

جراءات تسجيل العالمات التجارية وتقدمي طلباهتا.  تسجيالت ويه التجارية" عىل املوقع اال لكرتوين للمكتب عن ا 
لهيا ومفيدة يف تزويد الناس ابملعلومات اليت فيديو  يف لك من جتنب املشالكت س تفيدمه مالمئة وميكن النفاذ ا 

 والنفقات، وتأ مني حقوقهم.

  ن الهنج غري الرمسي والعميل للغاية يف توهجه وأ خري " املتكررةال س ئةل واملس تخدم يف تقدمي ال جوبة عىل "ا، فا 
حيقق الفائدة املرجوة منه، وميكن أ يضا تقدمي املعلومات القانونية للجمهور بنسق الصحيح لطريقة النوع ابلتحديد ميثل 

 أ ن يس متتع به الناس.

 بني الطرفنياملفاوضات واملناقشات  اثلثا.

طريف اخلطوة ال ولية يف "املساعدة اذلاتية" حنو تسوية أ ية مشلكة بني بني الطرفني تعترب املفاوضات واملناقشات  .6
هامل وال يشارك احملامون وال الهيئات العامة ابلرضورة مشاركة مبارشة يف هذه املرحةل، ولكن الزناع فور ظهورها.  ال ينبغي ا 

 املشلكة.أ حصاب بني املغلقة احملاداثت  قوة

                                                
1

 .PREVENTIVE LAW AND PROBLEM-SOLVING: LAWYERING FOR THE FUTURE (2009)توماس ابرتون،  انظر بصفة عامة 
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وميكن للهيئات العامة املعنية احلث عىل هذه املفاوضات.  الاس تفادة من الهيئات العامة كعامل مساعد يفوميكن  .7
ليه يسهل حبقوق امللكية الفكرية أ ن متثل مصدرا  ابالعرتاف أ حد الطرفني أ و الآخر مبا يسهل اس تحقاقات لتوضيح النفاذ ا 

جراء املفاوضات  ىل مصدر سهل للمعلومات اليت توحض احلقوق القانونية، . نيبني الطرفا  ذا اكن ميكن توجيه الطرف اخملطئ ا  فا 
نه ميكن  وعىل ال قل، ميكن أ حياان تدخل من الغري. أ ي سوء الاس تخدام أ و التعدي غري املقصود برسعة ودون  القضاء عىلفا 

 للطرف الآخر. يؤدي تعويضاحلقوق أ ن يوحض أ ي الطرفني جيب أ ن المتتع اباس تحقاق ال عالن 

ذا أ خفقت املفاوضات البس يطة بني الطرفني، ميكن لطرف اثلث  .8 أ ن يلعب أ اي من  –سواء اكن فردا أ و منظمة  –وا 
 ال دوار التالية أ و لكها للمساعدة يف تسوية الزناع:

سداء املشورة للطرفني فامي يتعلق مبوضوع املشلكة أ و  (أ     حلل املشلكة؛ابال جراءات اليت ميكن اتباعها ا 

جراء تقيمي لنتاجئ املشلكة، كام لو اكن و  (ب  لهيا كدعوى قانونية تقليدية يبت فهيا قاض أ و  الاس امتعجيب ا   ؛حملفا 

الزناع من  طريفوهو ما يعزز املساعدة اذلاتية اليت متكن الزناع،  طريفبني بشلك أ فضل  التواصلوتسهيل  (ج 
ىل قرار   يف املس تقبل؛ التفاعل بيهنامورمبا حيسن أ يضا بنفس هيام التوصل ا 

صدار  (د  صدار قرار يف املسأ ةل، ويعين ذكل ا  عالن قرار خبريوا  ، أ و النطق حبمك قانوين قرار حتكميي، أ و ا 
 تقليدي.

صدار القرار( )املشورة والتقي الوظائف ال ربعلك من تكل  العهبتوتتفاوت ال دوار اليت  آليات مي والتسهيل وا  فامي يتبقى من أ
 .الغري مبساعدة ة املنازعاتبديةل لتسوي

 حمايد طرفطلب املشورة من مستشار أ و  رابعا.

ولكن ميكن تطبيقها  2،البناءيف جمال تعترب الاس تعانة مبستشار أ و طرف حمايد تقنية معروفة جدا يف املشاريع الكربى  .9
أ و  الرتخيص املعقدة متعددة ال وجهوميكن أ ن تكون مفيدة بوجه خاص يف اتفاقات امللكية الفكرية.  مواقفخمتلف أ يضا يف 

ىل معرفهتااليت ال الطوارئ ن بعض اس يواهج فهيا أ هنامالطرفان املشاريع املشرتكة اليت يدرك   .سبيل ا 

عىل تعيني خبري حمدد ابمسه يتيرس اللجوء الطرفان يف بداية أ ي مرشوع كبري، يتفق ويه تكون عىل النحو التايل:  .22
ليه ليسدي  وحيرص عىل مشورة غري ملزمة يف حاةل ظهور أ ية مشلكة. ويتعرف املستشار عىل تفاصيل املرشوع، للطرفني ا 

وتمتثل وظيفة هذا امجلع الاستبايق للمعلومات يف ضامن معرفة الطرف احملايد بصفة دورية.  اال حاطة علام بأ ية مس تجدات
 وقدرته عىل الاس تجابة برسعة عند ظهور حاجة للمشورة.ابلطرفني 

يقلل ابلفعل من حدوث املنازعات ومن د أ ثبتت التجربة أ ن تعيني طرف حمايد ال سداء املشورة يف املنازعات وق .22
نه مبجرد تعيني خشص ما رمسيا ابعتباره مستشارا يعرف ، ورمغ أ ن هذا يتعارض مع احلدسخطورهتا.  معرفة الطرفني فا 

ليهخشصية،  ن الك الطرفني يبدو أ هنام حيجامن عن اللجوء ا  والزنعة السائدة بدال من ذكل يه أ ن يتصل أ حد الطرفني . فا 
جراء مفاوضات واذلي قد يكون عىل بعض اخلالف معه أ و يوجد بيهنام نزاع يف مراحهل املبكرة. بنظريه يف املرشوع  مث يمت ا 

 غري رمسية بغية تسوية املسأ ةل، وهكذا ال تكون مثة رضورة ملشورة الطرف احملايد.

أ و مكتب حق املؤلف أ ن يقدم  مكتب الوالايت املتحدة ال مريكية للرباءات والعالمات التجاريةهل ميكن لواكةل مثل  .20
ماكنية جيدةكل تبدو ت قد هذه اخلدمة؟  ماكنية تزيد جدواها كثريا يف اجملال التنفيذي عام تكون عليه لبعض املشاريع،  ا  ويه ا 
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 .88-75الواردة فامي س بق،  2احلاش ية رمق يف ابرتون،  Preventive Practices: Lessons from the Construction Industryجميس غروتون،  
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الفكرية اال دارية يف الوالايت املتحدة ونظرياهتا يف البدلان ال خرى تمتتع بلك من اخلربة مفؤسسات امللكية عند اللجوء للمحامك. 
ىل لعب دور فعال بوجه خاص يف  ىل ذكل، . دفع جعةل عمل النفس الوقايئوالاحرتام، ويؤهلها وضعها العام ا  ن وابال ضافة ا  فا 

بسهوةل قامئة بأ سامء ال فراد وضوعية اليت ميكن أ ن تعطي املتجردة املذلكل النوع من اخلربة هذه املاكتب تعترب مس تودعات 
سواء من  –وميكن لتوفري ال فراد للقيام هبذا ادلور اذلين قد تتوفر دلهيم املؤهالت املالمئة لالضطالع بعمل الطرف احملايد. 

للك من أ ن حيقق املكسب  –املدرجني بقامئة معمتدة  من القطاع اخلاصاملوظفني ادلامئني يف الواكةل أ و اخلرباء الاستشاريني 
 احلكومة وامجلهور:

ضافية للجمهور، ولكهنا خدمة تتسق ورساةل الواكالت؛ (ه   ميكن لهذا أ ن يوفر خدمة ا 

ماكنية أ صبحت مؤخرا أ كرث  (و  ضافيا لمتويل الواكالت )ويه ا  ميكن لتقدمي خدمة الطرف احملايد أ ن يتيح مصدرا ا 
 الاخرتاعات ال مرييك(؛واقعية مبوجب قانون 

بشأ ن أ طراف من القطاع اخلاص وميكن لهذا أ يضا أ ن يشلك جتربة تعلميية ذات اجتاهني، تفيد يف تثقيف  (ز 
بقاء  الطرف احملايد )والواكةل العامة بشلك غري مبارش( عىل عمل مبا يس تجد من حقوق امللكية الفكرية ولكن مع ا 

 تطورات تقنية يف اجملال.

 احملايد املبكرالتقيمي  خامسا.

آلية التقيمي احملايد املبكر بنجاح  .23 املشالكت القانونية، وقد تكون مالمئة عىل وجه اخلصوص خمتلف يف مت اس تخدام أ
ىل خبري يتفق عليه الطرفان لتقيمي  التوجه، هو: تويح العبارةكام والتقيمي احملايد املبكر، ملشالكت امللكية الفكرية.  ابلزناع ا 

ىل احملمكة. ذا مت رفع املسأ ةل ا   3النتاجئ )والتلكفة احملمتةل( ا 

الزناع. ولكنه حيفز طريف وال يبت التقيمي احملايد املبكر التقليدي يف أ ي نزاع، وال يسهل بشلك مبارش احملاداثت بني  .24
جراء مفاوضات  ذا اكن أ حد الطرفني أ و الكهام أ فضل مغلقة ابلفعل ا  ابال رصار املغلقة تكل املفاوضات يعوق بني الطرفني، ا 

آراء غري واقعية يف احملمكة.  ن ذكل قد يضيق ، فمبجرد أ ن يسمع الناس تقيامي واقعيا من مصدر مطلع وليست هل مصلحةعىل أ فا 
ىل صفقة يقب   لها الطرفان.نطاق املفاوضة ليوِجد منطقة مشرتكة ميكن التوصل داخلها ا 

يمتتعون ابملصداقية واخلربة. ولكن، مرة أ خرى، قد ويمتثل مفتاح النجاح يف التقيمي احملايد املبكر يف العثور عىل أ فراد  .25

ومكتب حق  مكتب الوالايت املتحدة ال مريكية للرباءات والعالمات التجاريةتبدو أ ية واكةل عامة للملكية الفكرية مثل 
آلية بديةل أ ولية لتسوية املنازعات.املؤلف يف وضع مناسب  مفوظفو هذه الواكالت  4لتقدمي خدمة التقيمي احملايد املبكر ابعتباره أ

دلهيم اخلربة التقنية، وقد تكون دلهيم أ يضا املعرفة القانونية ال ساس ية، اليت تكس هبم الفعالية واملصداقية مكقيّمني. وميكن أ ن 
أ و  لش به التقاعدفرص للمحامني ذوي اخلربة يف امللكية الفكرية اذلين يبحثون عن  ميثل هذا دورا واعدا بوجه خاص، مثال،

 للتقاعد املبكر.
                                                

3
 Getting a Grip on a Trademark/Trade Dress Case Before It Gets a Grip on the Budget: Using وفقا لكينيث جريمني، 

Subject-Savvy Early Neutral Evaluators to Grapple with Difficult Dilemmas, PLI ORDER NO. 18666 JUNE-JULY, 2009 

UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 2009 389, 391: 
مييةأ ن يشلك تقنية احملايد املبكر  ميكن للتقيمي فالتقيمي احملايد املبكر يسمح لطرف اثلث غري متحزي، سواء منازعات امللكية الفكرية. خمتلف يف فعاةل  تقي
 لوحيدأ و اكن، يف مواقف الطرف الواحد، الطرف ا –منغمسا بعمق يف املوضوع القانوين ومدرب عىل الاس امتع للطرفني، ليساعد لكهيام اكن خشصا 

ويف الواقع، فا ن التقيمي احملايد املبكر ميكن أ ن حتمل نفقات التقايض الكبرية.  قبلأ ن يفهم مواطن القوة/ مواطن الضعف يف وضع لك طرف  –املولّكِ 
ىل الادعاءات واملعلومات املوجودة،  وابعتبار همين . ةنفقات "الاكتشاف" الكبري وهو ما ميكن أ ن يؤدي لتجنب يبدأ  يف وقت مبكر جدا، استنادا ا 

نه يس تطيع أ ن يرى املشلكة من وهجات نظر خمتلفة عن وهجات نظر التقيمي احملايد املبكر طرفا حمايدا غري متحزي،  ال بعاد  رؤيةالزناع، وميكنه طريف فا 
 .واحللول املمكنة اليت قد ال تكون واحضة هلام

4
 .390و 392يف ، املرجع السابق 
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وميكن أ يضا أ ن يمت امجلع بني ادلور التقيميي للتقيمي احملايد املبكر التقليدي ودور استشاري أ قوى، قريب من دور  .26
ذا اكنت املسارات البديةل للعمل ال املشلكة، جلوهر لنس بة أ مهية اب أ ن يكون لهذا ادلور الاستشاريوميكن الطرف احملايد.  ا 

وبعبارة أ خرى، أ و ميكن لهذا ادلور الاستشاري اال ضايف للتقيمي احملايد املبكر أ ن هيم البدائل اال جرائية. . للطرفنيتزال متاحة 
ماكنيات الس بل البديةل ذا توفرت هل املعرفة الصحيحة اب  ن التقيمي احملايد املبكر، ا  لتسوية املنازعات، ميكن أ ن يعمل  فا 

ذا أ خفقت حماداثت التسوية مكستشار  فامي يتعلق بتحديد اال جراءات اليت ميكن أ ن يتخذها الطرفان كخطوة اتلية، وذكل ا 
 بيهنام.املغلقة 

 الوساطة سادسا.

ىل تسوية. لتيسري تعمل الوساطة أ ساسا  .27 وقد يؤدي الوس يط التواصل بشلك أ فضل بني الطرفني من أ جل التوصل ا 
ويمتثل الهدف الواحض أ يضا دور املقمّي، ولكن بعض الوسطاء ال يوافقون عىل امجلع بني هذا ادلور ودورمه التيسريي. 

نفاذه بعد ذكل للوساطة،  ىل اتفاق مكتوب رمسي، ميكن ا  كعقد عىل أ ية حال، يف تسوية الزناع ومتكني الطرفني من التوصل ا 
جياد جمال من املنافع املتبادةل. اكتشاف رات التواصل، وهو ما يساعد عىل ويمتتع الوس يط مبهاخاص.  وتقدم مصاحل الطرفني وا 

بداعية وحامية العالقة بني الطرفني بشلك أ فضل. ىل حلول ا  ماكنية التوصل ا   5الوساطة بصفة عامة ا 

؛ احللونة يف الانتصاف؛ ورسعة الطرف املولك؛ واملر  مراقبةومن املسمل به بصفة عامة أ ن الوساطة يه تقدمي مزااي  .28
ماكنية اال بقاء عىل العالقة بني الطرفني أ و والرسية اكنت ال طراف لكن رمغ هذه املزااي، . حتسيهنا؛ واخنفاض التلكفة؛ وا 

ىل  ىل حد ما يف قبول الوساطة. فبعض الثقافات، مثال، تقاوم الوساطة ل هنا تفتقر ا  املتنازعة يف جمال امللكية الفكرية بطيئة ا 
ىل أ مناط احلقائق شديدة التعقد اليت ينطوي  تقاليدويف  6دلوةل.الرمسية لاملشاركة  قانونية أ خرى، قد يرجع اال جحام بدرجة أ كرب ا 

فقد يتشكك الطرفان يف قدرة الوس يط عىل فهم املشلكة ال مر غالبا والطبيعة التقنية لبعض قوانني امللكية الفكرية.  علهيا
عن طريق املنظمة العاملية للملكية والعمل بشلك فعال. ولكن ما أ ن يعرث الطرفان عىل الوسطاء اخلرباء يف امللكية الفكرية )

 8تبدو الوساطة مقبوةل بدرجة أ قوى.(، 7يف الوالايت املتحدة قلمييةال  االفكرية )الويبو( أ و بعض احملامك 

جراءات التسوية عرب اال نرتنت سابعا.  ا 

ىل ما تمتتع به طرائق تسوية املشالكت القانونية عرب اال نرتنت من قدرة عىل ختفيض التاكليف بدرجة كبرية،  .29 فقد نظرا ا 
لوجيا اال نرتنت لس نوات عديدة عىل جتربة ما ميكن تطبيقه من هذه الطرائق. دأ ب املهنيون القانونيون والعاملون يف جمال تكنو 

 وقد أ سفرت تكل اجلهود عن مزجي من النتاجئ.

                                                
5

 Expanding the Brand: The Case for Greater Enforcement of Mandatory Mediation in Trademark، ماكس فيلنتش يك 
Disputes, 12 CARDOZO JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION 281, 291 (2010). 

6
 الثقافة الربازيلية.بشأ ن  0220مارس  9، خشيص اتصال، حماميةاكرين لكميب،  

7
 .092يف ، الواردة فامي س بق 5فيلينتش يك، احلاش ية رمق  

8
حدى احملامك    عىل النحو التايل: اال قلمييةيمت تنفيذ الوساطة يف ا 

يف الوالايت اال قلميية يبدو أ ن الس بل البديةل لتسوية املنازعات تصلح يف تكل احملامك اليت اس تخدمهتا يف قضااي الرباءات. حيث اكتسبت حممكة ديالوير 
اعامتدا كبريا عىل ممارسة اال قلميية عاوى الرباءات ابعتبارها ذات خربة يف التعامل مع قضااي الرباءات. وتعمتد هذه احملمكة املتحدة مسعة بني أ حصاب د

طار الس بل البديةل لتسوية املنازعات.  نظام كجزء من ملناقشة الوساطة قايض الصلح تروسل الطرفني مقابةل عىل بعض القضاة ويشرتط الوساطة يف ا 
آخرون ابلتوصية هبذه املامرسة.  املداوالت، يف حني يكتفي قضاة أ

بداعية ويعرض، عىل أ قل الطرفني عىل قايض الصلح تروسل ث حييوما واحدا، تس تغرق جلسات الوساطة اليت ويف  ىل حلول ا  أ ن حياوال التوصل ا 
طارا  جللسة اليت تس تغرق يوما اكمال، يواصل الطرفان عادة التفاوض مع وبعد هذه ا. غري عدايئيف جو ليواصل الطرفان املناقشة من خالهل تقدير، ا 

نه انحج ا ىل أ قىص حد. . عن بعدالاجامتعات تقنية عقد تروسل عرب  ووفقا لقايض الصلح تروسل، فا ن مخسة ورمغ أ ن هذا اال جراء ليس معقدا، فا 
ىل س بعني ابملائة من قضااي الرباءات يمت تسويهتا كنتيجة   مبارشة للوساطة.وس تني ابملائة ا 

 What is So Special About the Federal Circuit?  A Recommendation for ADR Use in the Federal Circuit, 13، توماس هيرت
Federal Circuit Bar Journal 441, 465-66 (2004). 
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واليت حققت جناحا  عرب اال نرتنتاملتصةل ابمللكية الفكرية برامج الس بل البديةل لتسوية املنازعات ومن ال مثةل عىل  .02
سامهت الويبو وقد . )الس ياسة املوحدة(لتسوية منازعات أ سامء احلقول املوحدة س ياسة ال ذكل اال جراء املعمول به مبوجب 

لتسوية  ICANNنة املعي وال رقام  هيئة اال نرتنت املعنية ابل سامءالس ياسة املوحدة بناء عىل طلب  مسامهة كبرية يف صياغة
  اال نرتنت.أ و منازعات العالمات التجارية ل سامء احلقول عىل"السطو اال لكرتوين"، مشالكت 

ولكن جناهحا ال وس يةل فعاةل وغري ملكفة ملواهجة مشلكة السطو اال لكرتوين اليت تتصدى لها. وتعترب الس ياسة املوحدة  .02
ىل بسهوةل. يتكرر  يتسم فأ وال، اال جراء املتخذ مبوجب الس ياسة املوحدة. و مزجي من السامت يف املشلكة نفسها، ويرجع ذكل ا 

ىل حد كبري، يبس  السطو اال لكرتوين مكشلكة  ىل سواء من الناحية القانونية أ و من حيث الوقائع. طة ا  تقليص ويؤدي هذا ا 
ىل شهادة؛ التحقيق نطاق  ىل أ ن كام أ نه يعين أ ن اال عداد سهل نسبيا. واحلاجة ا  ففي الواقع، ال توجد معلومات حيوية حتتاج ا 

آخر.  فهيي تقترص عىل قرار ثنايئ نتصاف أ يضا ابلبساطة. واثنيا، تتسم طريقة الا"يكتشفها" أ حد الطرفني عن الطرف ال
 "صاحل/ غري صاحل" بشأ ن اس تخدام امس احلقل؛ وال يلزم حساب أ ية تعويضات مالية.

فبدال من الاعامتد عىل موافقة . القامئ عىل القراراتنفاذ اال  تأ كيدات املشاركة و وأ خريا، تس تفيد الس ياسة املوحدة من  .00
سلفا كرشط لتسجيل امس احلقل. مضمونة تكل املشاركة تكون املدعى عليه عىل املشاركة يف العملية مبجرد ظهور املشلكة، 

نفاذ مؤكدا ابلفعل، من خالل تعاون مسجيل أ سامء حقول اال نرتنت اذلين يوافقون عىل الالزتام بقرار الس ياسة  ويكون اال 
 واندرا ما تقدم طعون دلى احملامك.املوحدة. 

 التحكمي اثمنا.

منذ أ مد بعيد ابعتباره من الس بل ابالعرتاف به حيظى التحكمي، سواء يف الوالايت املتحدة أ و عىل الصعيد ادلويل،  .03
جراء مرن يشارك فيه طرف اثلث البديةل لتسوية املنازعات.  رفان وقد حيدد الطاخلالف. حيثيات ليبت يف  خاصوالتحكمي ا 

ىل  الكثري من معامل اال جراءات اليت سوف تس تخدم يف حتكمي معني، سواء عن طريق بند تعاقدي موجود سلفا يدعو ا 
ىل التحكمي عند نشوب الزناع. التحكمي يف حاةل نشوب نزاع  أ و عن طريق اتفاق عىل التقدم ابلزناع ا 

جراءات القانون العام،  .04 ىل تشمل املتغريات العامة املتومن منظور ا  احة للطرفني ليك يتخذا قرارا بشأ ن اتفاق يقود ا 
جراءات التحكمي: تطبيق  ذا ؛ شفهيةعروض وتقدمي ؛ اكتشاف احلقائقومدى القانونية؛ السابقة واتباع ؛ قواعد اال ثباتا  وما ا 

ليه احملمك.  اكن احلمك ن الطرفني قد س يكون مصحواب بنص كتايب لل ساس املنطقي اذلي استند ا  ىل ذكل، فا  وابال ضافة ا 
يكوان قادرين أ يضا، من خالل العقد اذلي يقرر جلوءهام للتحكمي، عىل حتديد القانون املوضوعي اذلي س يطبق عىل حتكميهام. 

د مفثال، ميكن للطرفني أ ن يتفقا عىل أ ن تقاليدهام، وليس القانون العام، يه اليت س تكون حامكة للقرار؛ أ و عادات وتقالي
 .عىل النحو املالمئبتطبيق مبادئ عادةل التجارة؛ أ و قانون دوةل معينة؛ أ و يتفقا حىت عىل السامح للمحمك 

ن مزااي التحكمي  .05 ميكن اختيار احملمك )أ و هيئة احملمكني(  حيثلتسوية مسائل امللكية الفكرية عديدة. اخلاص وذلكل فا 
ىل خربهتم يف املوضوع وكذكل مسعهتم مكحمكني عادلني؛  بقاء عىل رسية اال جراءات، ابلنظر ا  حبدوث حىت فامي يتعلق وميكن اال 

ليه ؛ التحكمي أ و عدم حدوثه ات؛ اال جراءهذه وجيوز للطرفني أ ن خيتارا الك من موقع اال جراءات والقانون اذلي ستستند ا 
ال ل س باب حمدودة جدا؛ ن قرار  9وحيمل القرار التحكميي أ و "احلمك" الطابع الرمسي، وال يمت عرضه عىل احملامك ا  وأ خريا، فا 

                                                
9

 Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes, 47 AMERICAN، سكوت بالكامند 

UNIVERSITY LAW REVIEW 1709, 1732--33 (1998) .جوليا مارتني،  وانظر أ يضاArbitrating in the Alps Rather than Litigating in 
Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property–Specific Alternative Dispute Resolution, 49 

STANFORD LAW REVIEW 917, 953-54 (1997). 
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ن ووفقا ملا س بق(. صادق علهيا معظم البدلان)اليت  10التحكمي قابل للنفاذ يف لك أ حناء العامل من خالل اتفاقية نيويورك ، فا 
نفاذ أ حاكم احملامك يف خمتلف ال نظمة القانونية الوطنية يتسم غالبا أ مهية كبرية. ال خرية لها  املزيةهذه  القانوين  ابلتعقيدفا 

 والس يايس، كام أ نه مس هتكل للوقت وملكف ماليا.

ال أ ن هناك وجه قصور حممتل يف التحكمي يمتثل يف الشك يف قدرته عىل التأ ثري يف الاعرتاف ابمللكية الفكرية أ و  .06 ا 
جحام  12مفعظم مسائل امللكية الفكرية قابةل للتحكمي يف معظم البدلان، ولكن ليس دامئا. 11صالحيهتا. بعض البدلان ويعكس ا 

حفقوق امللكية الفكرية كبريا.  قلقاعن السامح بتحكمي صالحية حقوق امللكية الفكرية أ و الاعرتاف املالمئ هبذه احلقوق 
ماكنيات متأ صةل احتاكرية بصورة أ ساس ية،  وقد يضع احمللية. الرشاكت أ و حامية  املرشوعةللآاثر املنافية للمنافسة وهبا ا 

ىل املؤسسات العامة، وحيد بذكل من اال ماكنيات التنظميية.اخلاص التحكمي   13قيودا عىل املعلومات اليت تتدفق ا 

ضافيتان تفامقان هذا التحول  .07 ىل اخلاصومثة مستان ا  نفاذ احملامك لقرارات التحكمي من السلطة العامة ا  ة، وهام: الرسية وا 
وغالبا ما تتناولها املناقشات ابعتبارها واحدة من أ مه فالرسية يف التحكمي قد تكون اكمةل تقريبا، دون مراجعة موضوعية. 

أ و قدمي أ س باب القرار، وقد يس بقان احملمّك متاما بتوميكن أ ن يتفق الطرفان فامي بيهنام عىل مس توايت خمتلفة للرسية. . مزاايه
والن أ يضا دون معرفة امجلهور حَيح أ و قد رشوط القرار؛  خيامتنيتفقان عىل عدم الكشف عنه ل ي طرف غريهام؛ أ و قد 

ن حبدوث حتكمي.  احلرمان من املعلومات من ذكل احلد بمعلية تطوير الس ياسة العامة املتعلقة ابمللكية الفكرية تعاين وذلكل فا 
وابملثل، يواجه التطوير القانوين، وال س امي يف نطاق القانون العام، عوائق يسبهبا تعممي أ حاكم أ قل بشأ ن الآاثر أ و الاجتاهات. 

 اكن من املمكن، لوال ذكل، أ ن تكون متاحة للمساعدة يف تفسري ترشيع امللكية الفكرية أ و املذاهب القضائية.

نفاذ احملامك لقرارات كام أ ن اتفاقية  .08 تحكمي بدون مراجعة دقيقة ال نيويورك أ و القوانني احمللية املعادةل لها واليت تشرتط ا 
ولكن ال س تاذ فيليب مك كونواي تعمل أ يضا عىل احلد من التأ ثري العام عىل تسوية مشالكت امللكية الفكرية.  14للحيثيات

لقاء "نظرة اثحدد  نفاذ نية" عىل حيثيات قرار التحكمي املعضةل اليت تفرضها احملامك اب  أ و فرض تدابري أ خرى ملراقبة اجلودة قبل ا 
خضاع بعض الس ياسات الاقتصادية والاجامتعية املعينة ملراقبة أ قوى وميكن تعزيز املثال  15القرار. لقاء نظرات اثنية، ميكن ا  فبا 
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 U.N.T.S. 3, 21 U.S.T. 2517, TIAS 330)اتفاقية نيويورك(،  2958لعام وتنفيذها ال جنبية  قرارات التحكمياتفاقية ال مم املتحدة بشأ ن الاعرتاف ب 
6997 (June 10, 1958). 

11
آخرين، انظر بصفة عامة   Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, 19 HARVARD، م. أ . مسيث وأ

JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY 299 (2006).. 
12

 .946-944يف ، الواردة فامي س بق 9مارتني، احلاش ية رمق  املرجع السابق. وانظر أ يضا 
13

فا ن احامتل كوهنا ضد عىل الرمغ من احلوافز الاقتصادية اليت توفرها الس بل البديةل لتسوية املنازعات من أ جل تسوية منازعات الرباءات وامللكية الفكرية،  
ىل سوقفالرباءات يه "اس تثناء من القاعدة العامة ضد الاحتاكرات املصلحة العامة ما زال يثري بعض القلق.  والرباءة حق يمت جماين ومفتوح."  ومن حق النفاذ ا 

ونتيجة ذلكل، فا ن مثة رغبة قوية يف أ ن تكون احلقوق الاس تئثارية املصاحبة للرباءة ممنوحة فقط ل ولئك منحه ل شخاص معينني، وهو ما يعين استبعاد الآخرين. 
جراء حبث  براءة ال يقترص طريف أ ي نزاع، بل ميتد أ ية  حصةفا ن الاهامتم بنتيجة ، احلكوميةمنازعات املوظفني والعقود وعىل خالف . جائز قانواناذلين يقومون اب 

ىل من سوامه من ال شخاص  ويمت اس تخدام التدقيق القضايئ والكشف الاكمل عند الاس تكشاف محلاية املصلحة وال س امي منافيس صاحب الرباءة.  –ا 
 .463يف ، الواردة فامي س بق 8هيرت، احلاش ية رمق . الصحيحةالاجامتعية والاقتصادية عند منح حقوق امللكية 

14
رياك براون،    Resolving Information Technology Disputes After NAFTA: A Practical Comparison ofلوس يل بونت وا 

Domestic and International Arbitration, 7 TULANE JOURNAL OF INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW 43, 63-65 
(1999). 

15
ابحلث عىل خلص فيليب مك كونواي خمتلف الاقرتاحات املطروحة من "أ مه املعلقني ]اذلين[ أ عربوا عن قلقهم بشأ ن احامتل خروج ]التحكمي[ عن القانون  

جرائية كبرية لتعزيز احامتل حتقيق معليات التحكمي ادلولية للنتاجئ القانونية السلمية:" صالحات ا   ا 
وتوجد مضن الاقرتاحات دعوات لتحقيق مزيد من الشفافية قرتحة لتشمل ادلعاوى القانونية اال لزامية وغري اال لزامية عىل حد سواء. ومتتد اال صالحات امل

جرائية أ كرث توحيدا،  آراء التحكميية يف العملية التحكميية، وتطبيق قواعد ا  ثبات موحدة، وأ ن تكون ال ارات. وأ ن يمت نرش الآراء والقر ، مسبََّبةوقواعد ا 
نشاء مؤسسة دولية حمايدة واحدة تدير مجيع معليات التحكمي التجاري ادلويل وفقا لنظام  ن بعض املعلقني اقرتحوا أ يضا ا  قضايئ يدمج اال صالحات بل ا 

 السابقة.
 The Risks and Virtues of Lawlessness: A “Second Look” at International Commercial Arbitration, 93فيليب مك كونواي، 

Northwestern University Law Review 453, 457–58 (1999). 
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ماكنية الغريب لالتساق  ىل  16يف القانون.التوقع وا  وهو ما مرونة التحكمي، احلد من ومن انحية أ خرى، قد تؤدي النظرة الثانية ا 
ىل تقليل جاذبيته كبديل للمحامك.  17قد يؤدي بدوره ا 

ىل احليثيات أ ن يساعد عىل حامية املصلحة  .09 ومن شأ ن الارتقاء مبس توى مراجعة احملمكة لقرارات التحكمي ابالستناد ا 
 أ ن ماكنية النفاذ املالمئة حلقوق امللكية الفكرية، ومن شأ نه أ يضا أ ن حيافظ عىل الثقة يفالعامة يف ال سواق التنافس ية وا  

وقد وميكن للرقابة ابلغة القوة من جانب احملمكة أ ن تعرض الك من الرسية والوضوح والكفاءة للخطر. القرارات. القانون يدمع 
حدى الس بل املمكنة للتخفيف من وطأ ة هذه املعضةل  يف الزتويد ابحملمكني، تعزيز دور احملامك أ و الهيئات اال دارية يف تمتثل ا 

 وصيغة قواعد منطية للكيفية اليت ينبغي لعمليات التحكمي أ ن تسري وفقا لها.

 قرارات اخلرباء اتسعا.

ويه تعترب نسخة مبسطة من التحكمي، وتعمتد عىل بعض  18قرارات اخلرباء يه أ داة متت صياغهتا يف الويبو. .32
 االتصاالت عرب اال نرتنت وخبري يف امللكية الفكرية كطرف اثلث متخذ للقرار ميكن أ ن خيتاره الطرفان أ و توفره الويبو.

ذات "بنية قانونية" أ قل، وتالمئ متاما بوجه يعترب نظام قرارات اخلرباء املعمول به يف الويبو معلية ومقارنة ابلتحكمي،  .32
 19التجارية ال ضيق نطاقا، مثل تقيمي حقوق امللكية الفكرية أ و اتساع نطاق املطالبة برباءة. خاص املسائل التقنية أ و العلمية أ و

 احملامك اليت تعمتد عىلهجود التسوية  عارشا.

ولكهنا متاحة ابلتأ كيد احملامك غالبا تطبيق خاص يف قضااي حقوق امللكية الفكرية،  اليت تعمتد عىلليس لطرائق التسوية  .30
، بأ مر احملمكةالتسوية مباحثات والطريقة ال كرث ش يوعا من بني هذه الطرائق يه اعات امللكية الفكرية. لالس تخدام يف نز 

حيث يشرتط القايض اذلي مت تعيينه للنظر يف دعوى رمسية أ ن ميثل احملامون )ورمبا طرفا الزناع( أ مامه بشلك غري رمسي 
ىل حل أ و ال يكون كذكل. ملناقشة التسوية املمكنة.  ذا مل يمت وقد يكون القايض قواي يف فرض الضغط للتوصل ا  وحىت ا 

هناء بعض املسائل. نه ميكن ا  ىل تسوية اكمةل، فا   التوصل ا 

ال أ ن اس تخدام قايض صلح أ و تعيني  .33 ميثل طريقة واعدة بشلك خاص يف قضااي امللكية خاص قد مرشف قضايئ ا 
 أ قوى.سلطته ولكن  20يضطلعا به قد يش به التقيمي احملايد املبكر، الفكرية. فادلور اذلي ميكن أ ن

"، اليت يدفع فهيا حمامو لك طرف يف احملامكة املصغرةميكن أ ن تتصل مبارشة ابحملامك، أ ال ويه " أ داة أ كرث غرابةومثة  .34
ولكن جيوز أ ن حيرض طرف ، املصغرةاحملامكة وال يوجد قاض أ و حملف يف قصرية أ مام مجيع املتنازعني اجملمتعني. الزناع حبجج 

وتمتثل النظرية الاكمنة وراء هذه الطريقة من الطرائق البديةل لتسوية املنازعات يف أ ن أ حد  21حمايد لرياقب اال جراءات.
ومبجرد سامع هذه احلجج، قد يكون الطرفني قد يسمع للمرة ال وىل كيف ينظر الطرف الآخر للزناع من الناحية القانونية. 

                                                
16

 45–458يف ، املرجع السابق 
17

ىل ا اتحة تكل السامت ابلتحديد : 458، يف املرجع السابق  آس يا وكثري من بدلان العامل النايم[ غالبا ا  "يؤدي جناح تسوية الزناع التجاري للمشاركني من ]أ
زالهتا: مقرتحو التحكمي واليت يسعى ‘ بعدم قانونية’املتعلقة  ىل ا  ل دةل، وغياب الرسية املكفوةل حبراسة مشددة، واملرونة الاكمةل يف اال جراءات واا صالح التحكمي ا 

 ."حتدد هجة اخملالفة واللوم واخلطأ  الآراء املسبَّبة والآراء املنشورة اليت 
18

آخر زايرة لها: )، determination-http://www.wipo.int/amc/en/expertالويبو، قرارات اخلرباء، متاحة يف:    (.0223ومفرب ن 02أ
19

 .Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property Disputes? 42 LES NOUVELLES 301, 303 (2007)مركز الويبو للتحكمي والوساطة،  
20

 .Alternative Dispute Resolution and Patent Law, 3 FEDERAL CIRCUIT  BAR JOURNAL 1, 11-13 (1993)كيفن اكيس،  
21

 High Technology Disputes: The Minitrial؛ وتوماس لكيتغارد وويليام موسامن، 2725، يف الواردة فامي س بق 9، احلاش ية رمق بالكامند انظر 
as the Emerging Solution, 8 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH LAW JOURNAL 1, 2 (1992). 

http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/
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ىل حل خاص. الطر  قد يشعر احملامون ولكن من انحية أ خرى، فان أ كرث اس تعدادا بشلك تلقايئ للتفاوض من أ جل التوصل ا 
زاء   22يف الكشف عن الاسرتاتيجية اليت ينوون اس تخداهما يف احملامكة. اال رسافابلقلق ا 

ن البعض يرون أ ن  .35 ماكنيات كبرية. للمحامكة املصغرةومع ذكل، فا  خيتلف عن غريه من  ة املصغرةاحملامكفأ سلوب  23ا 
 24عالقات أ يضا.البداعية و اال  حلول للحيث يوفر بعض اال ماكنيات اخلاصة أ ساليب الطرائق البديةل لتسوية املنازعات، 

 خامتة حادي عرش.

نفاذ امللكية الفكرية احلقوق اليت  .36 ويسهل اس تخداهما يف املس تقبل. وينبغي ، ارشعياعرتف هبا القانون ينبغي أ ن حيمي ا 
نفاذ والتسهيل  –لهذه الوظائف الثالث لقانون امللكية الفكرية  أ ن تتسم ابلتوازن السلمي ليك يتس ىن حتقيق  –الاعرتاف واال 

بداع والابتاكر الاجامتعي.  نفاذ فعاةل وكفؤ ومع تقدم العوملة والرمقنة، ال هداف املنشودة لال  جراءات ا  وممثرة ة يصبح وضع ا 
 أ كرث صعوبة وأ كرث أ مهية يف الوقت نفسه.

ضفاء صوت ووجود سوابق  والقوة. خفصائص الشفافية والوضوح رئيس ياوجيب أ ن يظل التقايض خيارا  .37 والقدرة عىل ا 
والتأ خري ولكن ما يتسم به من تسارع التاكليف تنظميي عام ملنازعات امللكية الفكرية جتعل من التقايض موردا ذا قمية عظمية. 

ىل ظهور سوق خاص للطرائق البديةل.  واخلربة غري املؤكدة واحامتل تدمري العالقات أ دى ا 

جرائية تثري اال جعاب.  .38 وتتجه املرحةل التطورية التالية حنو تعزيز اس تخدام الطرائق البديةل وقد أ فرز السوق ابتاكرات ا 
ىل استبعاد الاس تخدام اخلاص البحت لتسوية املنازعات داخل الهيئات العامة واملنظامت ادلولية.  وينبغي أ ال يؤدي هذا ا 

ىل ذكل ابلفعل.  دخال هذه املامرسات البديةل يف ال نظمة القانونية العامة لهذه الطرائق، وهو لن يؤدي ا  وواكالت ولكن ا 
قمي العامة يف تسوية ويسمح أ يضا بدمج القد حيّسن جودة الطرائق البديةل لتسوية املنازعات نفسها واتساقها،  الاعرتاف

رائق البديةل لتسوية فسوف حيفز هذا مزيدا من الابتاكر يف تصممي الطمنازعات امللكية الفكرية عىل حنو أ كرث سهوةل. 
 .اخملتلفةس ياقات ال مشالكت و وفقا لل املنازعات، ويكسب العاملني يف جمال قانون امللكية الفكرية خربة يف مواءمة اال جراءات 

ن ت .39 نفاذ حقوق امللكية الفكرية يتسم بأ نه أ وسع نطاقا وأ كرث مرونة وأ وفر تلكفة قد يزيد بصفة وأ خريا، فا  وفري نظام ال 
ىل امللكية الفكرية ومن جدواها.  ماكنية النفاذ ا  نفاذ، قد عامة من ا   يتشجعومن خالل زايدة الكفاءة ومشاركة ال طراف يف اال 

؛ وما أ ن يمت وال شاكل اليت يس تخدموهنا للتعبريف القانوين ابخرتاعاهتم مزيد من املبدعني عىل السعي للحصول عىل الاعرتا
ن ال فاكر س توضع موضع الاس تخدام بشلك أ فضل ابلنس بة ملبدعهيا وامجلهور واملبتكرين اجلدد اذلين  تأ مني تكل احلقوق، فا 

 سيس تفيدون من تكل احلقوق.

 ]هناية الوثيقة[
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