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 مقدمة -أوالً 

 أمریكي دوالر ملیار1،250 ،الطبیة واألجھزة الصیدالنیة المستحضرات ذلك في بما ،العالمي الحیاة علوم قطاع قیمة بلغت )1(
ً مھم اً دور یؤدي القطاعو 20211، عام في  القطاع نشر طالماول. العالم مستوى على الصحیة الرعایة نظم عمل في ا

 وترخیص ،واالستحواذ االندماج عملیات شكل في اإلبداعیة والشراكات الصفقات استراتیجیات من واسعة مجموعة
 البتكارسعیاً ل والمخاطر الفرص بین التوازن لتحقیق ،والتطویر البحثمجال  في والتعاون ،التكنولوجیا ونقل ،البراءات

 . العالمیة األسواق عبر المنتجات محافظ عیوتوس

 ،نموا ھائال مختلفةال الكیانات وأنواع المناطق عبر والتعاون الطبي االبتكارشھد مجال  ،19-كوفید جائحة ظھور منذو )2(
 المائة في 32 بنسبة تھاوقیم الحیاة علوم معامالت عدد زادو 2. ھمیةبالغ األ اً دور والجامعات البحثیة المؤسسات تؤدي حیث

 الصفقات ھیاكل التي تتم في شكل للمعامالت كبیراً للغایة النمو وكان . 20213 عام في المائة في 65و 2020 عام في
 األصول ترخیص صفقات زادت حین في ،المائة في 50 بنسبة زیادة شھد الذي والتطویر البحثمجال  في التعاون مثل

 . 20204 عام فيتقریباً  في المائة 39 بنسبة

ً فرص 19-كوفید جائحة خلقت حین فيو )3( ً أیض توضع قدإنھا ف ،الحیاة علوم لقطاع ا  وقانونیة ومالیة تشغیلیة اً ضغوط ا
الرعایة  لىع صولحالإمكانیة  وبالتالي ،القطاع تعطیل تواصل يتوال ،ةوالجدید القائمة التعاونعملیات  على كبیرة وسیاسیة

 الفترة ھذه خالل للغایة اً مفید المنازعات وتسویة التفاوض بشأن العقد تسھیل یكون دوق. العالميعلى المستوى  ةیالصح
 . التعاون ھذا مثل عن تنشأ أن المحتملمنازعات وال ،القطاع في جدیدة فاعلة جھات لدخول اً نظر

 سبلبشأن ال للویبو اً خصیص مصممة جدیدة خیارات بوضع اً مؤخر )الویبو مركز( والوساطة للتحكیم الویبو مركز قامو )4(
المتعلقة المنازعات  سیاق في التحدید وجھ على المنازعات وتسویة التفاوض بشأن العقد لتسھیل لتسویة المنازعاتالبدیلة 
 ھاوتورید ھاوتصنیع الحیویةالمنتجات الطبیة  ترخیص في األطراف مساعدة إلى الخیارات ھذه ھدفوت 5. الحیاة بعلوم

 . والعالجات الفحوصاتو اللقاحات مثل ھاوتوزیع

 األطراف شملوت 6. الحیاة بعلوم الویبو مركز أمام المرفوعة والوساطة التحكیم حاالت من في المائة عشر خمسةتتعلق و )5(
 البیولوجیة والتكنولوجیا التشخیصو واألصلیة الجنیسة األدویةشركات  ذلك في بما ،المصلحة أصحاب من واسعة مجموعة

ً البوغ. والجامعات البحثیة والمؤسسات التأمین وشركات الحكومیة والوكاالت التمویل وھیئات الصناعیة والرابطات  ما ا
 والتطویر البحث اتفاقاتو ،والتمویل المنتجات تصامیمو التكنولوجیا نقل عملیاتجراء  منمنازعات ال ھذه مثل تنشأ

 عدم اتفاقاتو ،التوزیع أو التورید سلسلة اتفاقاتو والتسویق التسویة اتفاقاتو المتبادل والترخیص الترخیص اتفاقاتو
 . األطراف برمھات أو بشأنھا فاوضتت التيذات الصلة  )NDA( اإلفصاح

 ،أدناه البیاني الرسم في موضح ھو كماو. تعاقدي غیر أو تعاقدي طابع ذات ھذه الحیاة المنازعات المتعلقة بعلوم تكون قدو )6(
مسائل  من واسعة بمجموعة تتعلق وقد ،العقد أداء أثناء أو ،العقدبشأن مفاوضات ال أثناء أو ،العقد إبرام قبل تنشأ قدفإنھا 

 . العامة التجاریة والمسائل الفكریة الملكیة
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 والمنازعات ذات الصلة علوم الحیاة التفاوض بشأن عقد

 
 ومجالس الخبراء وقرارات والتحكیم الوساطة تشمل أنھا على ھنا تُفھم التي ،لمنازعاتا آلیات السبل البدیلة لتسویةتعتبر و )7(

 لتسھیل المصلحة ألصحاببالنسبة  المحاكم أمام لتقاضيعن ا والتكلفة الوقت حیث من فعالة بدائل المنازعات، تسویة
 ،ومرضیة عملیةتسویات  العتماد الفرصة لألطراف الخیارات ھذه تیحوت. الحیاة علوم مجال في التجاریةمنازعات التسویة 
 . الطبیة المنتجات وتوزیع وتسویق تطویر وفي األجل طویلةال التجاریة العالقات في االضطراب من الحد بھدف

 المنازعات آلیات السبل البدیلة لتسویة تسمح ،الحیاة المنازعات المتعلقة بعلوم اي تنطوي علیھتال ةالتقنی األمور لتعقید اً نظرو )8(
 وقطاع ،المحدد القانوني بالمجال درایة على خبراء أو محّكمین أو كوسطاء متخصصین محایدینأطراف  باختیار لألطراف

ً أیض المنازعات لتسویة البدیلة سبلال خیارات تیحوت. المنازعات وتسویة ،الفكریة والملكیة ،الحیاة علوم  جمع لألطراف ا
 األطراف أعمال االعتبار في یأخذ إجراء خالل من ،محاید واحد منتدى في القضائیة الوالیات المتعددةمنازعات ال من العدید

 . األخرى ةستراتیجیاال وأھدافھم وأبحاثھم

 الخاص الطابعھو  ،الحیاة بعلوم تلك المتعلقة وال سیما ،البدیلة لتسویة المنازعات سبللل األخرى األساسیة المزایا منو )9(
وتُعد . أو عناصر محددة منھا البحث قید لمنازعةا عناصر كل سریة على الحفاظ على األطراف یتفق قد حیث ،لإلجراءات

 اإلجراءات لتنظیم لألطراف الممنوحة واالستقاللیة ،على المستوى الدولي 8التحكیم وقرارات 7التسویة اتفاقاتإنفاذ  قابلیة
 مجالفي  ،المصلحة أصحابوأقر العدید من . الحیاة منازعات المتعلقة بعلوملا تسویةلللسبل البدیلة  األخرى المزایا بین من

 اتفاقات في المنازعات لتسویة اإلجراءات البدیلة أدرجوا الذین ،بھذه المزایا اً مؤخر المستحضرات الصیدالنیة وعلوم الحیاة
 199.-كوفید بعالجات یتعلق فیما بھم الخاصة الترخیص

خیار  أن المفھوم من 10،للتحكیم والوساطةالتي سجلھا مركز الویبو  المرتفعة التسویة معدالت االعتبار في األخذ معو )10(
 تعمل بینما األطرافبین  تسویةلل إیجابیة یفسح المجال أمام فرص قد المنازعات لتسویة البدیلة جراءاتاإل إلى اإلحالة

 تسویة مجالس أو الخبراء قرارات أو للوساطة مكنوی. الحیاة علوم عقودالمتعلقة ب المفاوضات تیسیر في محفزعامل ك
ً أیض المنازعات  باإلضافة ،اإلتاوة وشروط اإلتاوة معدالت  بشأنمثالً  ةتقنی قراراتتخاذ ال التعاقدیة المفاوضات تفید أن ا

ً تجاری المعقولة الجھود إلى  . الرئیسیة لالخاصة بالمراح بنودالو ا

األطراف ( المحایدالطرف  مع مباشرة المنازعات تسویةلالبدیلة  جراءاتاإل مع تعاملأن ت اأنفسھ لألطراف یمكن حین فيو )11(
 خبرةتتطلب  المخصصة اإلجراءات ھذهفإن  المنازعات، لتسویة البدیلة سبلالمعنیة ب مؤسسة من تدخل وبدون) المحایدة

ً وتعاون المنازعات تسویةمجال السبل البدیلة ل في كبیرة  غیر والتكالیف التأخیر لتجنب األطراف جمیع بین اً عملی ا
ً مجرب اً إطار الویبو مركز یوفر ،المنازعات تسویةالبدیلة ل الویبو إجراءاتب ما یتعلقیوف 11. الضروریة  بدءبما یكفل  ا
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 في الخبرة ذوي من المؤھلین والخبراء محّكمینوال الوسطاء إلى والوصول ،الحاالت إدارة وخدمات ،وتنفیذھا اإلجراءات
 12. التجاري والتعاقد الفكریة والملكیة الحیاة علوم

 البدیلة سبلال خیارات واستخدام فھم على األطراف المحایدةو في النزاع األطراف مساعدة ھو الوثیقة ھذه من الغرضو )12(
 . المعامالت أو الحیاة علوممجال  في التعاون من مختلفة مراحل في لھم المتاحة اإلجرائیة المنازعات لتسویة

ً ثانی القسم یلخص ،الغرض ولھذا )13(  الویبو إجراءات لتناولھا بموجب الحیاة علومالمتعلقة ب مسائلال تقدیم سبل الوثیقةھذه  من ا
 خیارات ثالثة تقدیم تمی ،ذلك إلى اإلضافةوب. الخبراء وقرارات والتحكیم الوساطة سیما وال ،المنازعات لتسویةالبدیلة 

 ،الحیاة المنازعات المتعلقة بعلوم لتسویة اً خصیص مصممة المنازعات لتسویةالبدیلة لویبو إلجراءات ا جدیدةمخصصة 
 بموجب الفكریة الملكیة وتقییم المنازعات تسویة مجالسو ،المنازعات وإدارة التفاوض بشأن العقد لتسھیل الوساطة وھي

 ھذهلطلبات  تقدیمبشأن  اتفاقاتو نموذجیة اً بنود الرابع إلى األول من المرفقات شملوت. قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراء
 . المخصصة الجدیدة المنازعات لتسویة إلجراءات البدیلةا

ً ثالث القسم یحددو )14( ھا إجراءات تشكیل عند االعتبار في أخذھا في األطراف ترغب قد التي اإلضافیة اإلجرائیة الخیارات بعض ا
اإلجراءات  وقت الختزال ،النظر قید ةمعین منازعة أو المتوقعة المطالبات ضوء في ، وال سیماالمنازعات لتسویة البدیلة

 . سادسالو خامسالین المرفق في اإلجرائیة الخیارات ذهھترد و. ھاتكالیفتیسیر و
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 ً  المتعلقة بعلوم الحیاة المنازعات لتسویة البدیلة سبلالمسارات  -ثانیا
 دوق. متبادل اتفاقتوصل األطراف إلى  وتتطلب بالتراضي المنازعات السبل البدیلة لتسویة إلى اإلحالة تكون ما عادة  )15(

بنود تسویة إطار في المتعلقة بعلوم الحیاة  البدیلة لتسویة المنازعات السبلإلى وافقت على اللجوء  قد األطراف تكون
 أو امنازعتھ تقدیم قررت فقد ،األطراف بین تعاقدي اتفاق ھناك یكن لم إذاو. من قبلالمنازعات الخاصة بالعقود الموجودة 

 مرحلة بعد أو أثناء ،إحالة النزاع إلى التحكیم اتفاق خالل من البدیلة لتسویة المنازعات سبلال إلى امنھ محددة جوانب
 أو تقترح أو المحاكم دعمیمكن أن ت ،ةالقضائی وحسب الوالیة. المحكمة أمام التقاضي بدء بعد وحتى ،التفاوض بشأن العقد

 . الوساطة وخاصة ،المنازعات لتسویة اإلجراءات البدیلة اللجوء إلى ضرتف

ً أساس المنازعات لتسویة البدیلة سبلال نوع اختیار یعتمدو )16(  یتمیزو. اوتوقعاتھ األطراف واحتیاجات القضیة ظروف على ا
ما  إذاویمكن أن تكون فعالة من حیث الوقت والتكلفة  ،بخصائص معینة المنازعات لتسویة البدیلة سبلال أنواع من نوع كل

 قدموت. تسویة المنازعات المتعلقة بعلوم الحیاةل إلیھا الوصول ویسھل سبالً میسورة التكلفة یجعلھا مما ،جید بشكل أدیرت
 : المنازعات لتسویة اإلجراءات البدیلة من التالیة األنواع الویبو

 المتعلقة بعلوم الحیاة المنازعات لتسویة البدیلةالعادیة في إطار السبل إجراءات الویبو  -ألف
 الوساطة

 إلى التوصل في األطراف بمساعدةمحاید یعرف بالوسیط،  محّكم من خاللھا یقوم رسمیة غیر توافقیة عملیة ھي الوساطة )17(
. العقد قوة لھیكون  تسویة اتفاق أي فإن ،تسویة فرضأن ی لوسیطل ال یمكن حین يوف. األطراف مصالح على تقوم تسویة

 ،العملیة الناحیة نوم. المنازعات لتسویةبدیلة  أخرى خیاراتإلى  أو الحقفي وقت  محكمة اللجوء إلى الوساطة تمنع وال
ً غالب  أو المنازعات تسویة إلى جانب اللجوء إلى مجلس ،تصعید عملیة في أولى كخطوة الوساطة األطراف تختار ما ا

 . الحقة كخطوة أمام المحاكم التقاضي أو التحكیم

 فاطرألي من األ یجوز ،وساطة اتفاق  یُبرمال ولكن ،الوساطة على منازعة عرض في األطراف أحد یرغب عندماو )18(
 بعد الویبو لمركز مكنوی 13. الویبو مركز إلى واحد جانب من وساطة طلب قدمأن ی قواعد الویبو بشأن الوساطة بموجب

وإذا . المساعدة ھذه لتقدیم خارجي محایدوسیط  تعیین ،الطلب بناء على ،أو الطلب في النظر في األطراف أن یساعد ذلك
 تنتھي ،ذلك خالفبو ؛وسیط تعیین في الویبو مركز یشرع ،الویبو وساطة على المنازعة عرض على اآلخر الطرف وافق

 التي لألطراف أھمیة ذات تكون قدالتي و الویبو الحاالت التي تنظر فیھا في متكرر بشكل العملیة ھذه ستخدموتُ . الوساطة
 وساطة اتفاق یوجد ال حیث الوساطة إلى الحیاة علوم بشأن منازعة لتقدیم استعدادھا على الرسمي الطابع إضفاء في ترغب
 . األطراف بین مسبق

 التحكیم

 ونھائي ملزم قرارصدار إل ااختیارھ من أكثر أو واحد محّكم إلى منازعتھا األطراف فیھ قدمت توافقي إجراء ھو التحكیم )19(
 . التحكیم قانون بموجب لإلنفاذ قابالً یكون القرار و باألطراف الخاصة وااللتزامات الحقوق أساس على ")التحكیم قرار("

ً أیض الویبو مركز یوفرو )20(  وبتكالیف قصیر زمني إطار في یجرى التحكیم أشكال من آخر شكل وھو ،معّجلال التحكیم ا
ً مناسب معّجلال التحكیم یكون دوق. لألطراف مخفضة  . اً جید محدد نطاقوذات  اً تعقید األقل الحیاة المتعلقة بعلومللمنازعات  ا

 قرارات الخبراء

 العلمي بعاالط ذات حاالتال لتحدید ستخدموتُ  المنازعات لتسویة البدیلة سبلالمن خیارات  تقییمي خیارھي  الخبراء اتقرار )21(
 قرار عتبروی. اختیارھم من الصلة ذات الخبرة ذوي من أكثر أو واحد خبیر إلى امنازعتھ األطراف فیھا قدمت التي التقني أو

ً ملزم الخبیر  لھا طابع یكونبحیث  اتنظیمھ ویمكن بالمرونة الخبراء اترارقتتسم و. ذلك خالف على األطراف تفقت لم ما ا
ً  أوسع منازعة سیاق في ،بحد ذاتھا ااستخدامھ مكنوی. التحكیم عملیة منبدرجة أقل  رسمي التفاوض بشأن  أثناء أو ،نطاقا

https://www.wipo.int/amc/en/mediation/filing/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/docs/request_mediation.docx
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/rules/index.html


 

5 

 مسألة بشأنالتخاذ قرار  الخبراء اتقرار استخدام یمكن ،أوسع مفاوضات أو منازعةب یتعلق فیما استخدامھا ندوع. العقد
ً وفق ،معینة  . األطراف التفاق ا

 مع الطلب ھذا من نسخة وتبادل ،الویبو مركز إلى الخبراء قرارات بشأن واحد جانب من طلب تقدیم طرف ألي یجوزو )22(
 15. الطلب في النظر في األطرافأن یساعد  ذلك بعد الویبو لمركز مكنوی 14. األطراف األخرى

المتعلقة  المنازعات لتسویة البدیلةفي إطار السبل المخصصة الجدیدة إجراءات الویبو  -باء
 بعلوم الحیاة

مخصصة  المنازعات لتسویة بدیلة جدیدة خیارات ثالثة الویبو مركز أطلق ،أعاله المذكورة الخیارات إلى باإلضافة )23(
 . أخرى خیارات مع باالقتران أو منفصل بشكل استخدامھا یمكن والتي ،أدناه ھاملخصیرد  ،الحیاة بعلوملمنازعات المتعلقة ل

 سبل البدیلة لتسویة المنازعات المتعلقة بعلوم الحیاةفي إطار إجراءات الویبو المخصصة الجدیدة 

 
 وإدارة المنازعات التفاوض بشأن العقدب المتعلقةالوساطة  .1

 وسیط تعیین الخیار ھذا تضمنوی. المنازعات وإدارة التفاوض بشأن العقد لتسھیل الویبو وساطة استخدام ھو األول الخیار )24(
 16الحیاة علوم في المتخصصین للخبراء المفتوحة الویبو قائمة من األطراف مع بالتشاور الویبو مركز قبل من متمرس
 : التالیة بالطرق اممارستھ ویمكن

 عدم اتفاق إبرام قبل أو ،الرئیسي لتفاوض بشأن العقدا قبل حتى وسیط تعیین على ألطرافتتفق ا یمكن أن : التفاوض بشأن العقد )أ(
 اوتوقعاتھ امصالحھل اتقییمتورد و ،التعاون أسباب ذكرت ،بنود صحیفة أو تفاھم مذكرة إبرام في األطراف الوسیط ساعدوی. فصاحاإل
 واستخدام نطاق تحدید في األطراف الوسیط یساعد مكن أنی ،ذلك على الوةوع. للغایة سریة بطریقة ،التجاري المشروع في

 إلبرام األطراف ینب المفاوضات بتسھیل نالمعیّ  الوسیط یقوم اً،أخیرو. المفاوضات أثناء عنھا اإلفصاح تم التي السریة المعلومات
 . رسمي عقد

https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/docs/request_expert.docx
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 التفاوض بشأن العقد لتسھیل الویبو وساطة : حالة على مثال

 شركة مع ترخیص خیار اتفاق بشأن دول عدة في بشأن أدویة براءات طلبات تمتلك أوروبیة جامعة تفاوضت
 في الطرفان شلوف. ترخیص اتفاق إلبرام التفاوض فيالطرفان  وبدأ الخیار األدویة شركة ارستوم. أدویة

 لوساطة مشترك بطلب تقدما ،الفاشلة المفاوضات من متواصلة سنوات ثالث وبعد. الترخیص بنود على االتفاق
 ،الكامنة المشتركة والمصالح الصلة ذات المسائل بتحدید للطرفین الوسیط مع واحدة جلسة محتوس. الویبو

 مباشرة مفاوضات في بالدخول للطرفین ذلك محوس. اباتفاقھم المحیطة القانونیة للجوانب أفضل فھم واكتساب
 . تسویة اتفاق إلى والتوصل ابینھم فیما

ً متاح الوسیط یظل ،العقد إبرام بمجرد : اتالمنازع إدارة )ب( . )الدائم الوسیط( التعاون أثناء تنشأ قد التيمنازعات ال في األطراف لمساعدة ا
 الخیار ھذا یكون دوق. األطراف بین تنشأ قد تناقضات وجود حالة في ودیة تسویة إلى للوصول األطراف توجیھ الدائم للوسیط جوزوی

 والدرایة والمعرفة السریة المعلومات حمایة أو األطراف توقعات تقریب في للمساعدة األجل طویلةال التعاون عملیات في للغایة اً مفید
 F17. السلبیة الدعایة لمخاطر التعرض دون ةتقنیال

 المنازعات تسویة مجالس .2

 مخصص إطار بموجب مقدَّ تُ  المنازعات لتسویةمن اإلجراءات البدیلة  اً جدید إجراءً  المنازعات تسویة مجالس تعد اً،ثانی )25(
ً خصیص ةمصمم يوھ ،الویبوفي  خبراءال اراتلقر  أو اً،الحق الخیار ھذا استخدام مكنوی. جلتعاون الطویل األال إلدارة ا

تابع  المنازعات تسویةل مجلس إنشاء بطلب لألطراف المنازعات تسویة مجالس إجراءات سمحوت. للوساطة بدیلإجراء ك
 في السریة المعلومات استعرضو مفاوضات العقد سّھلالذي  وسیطال أو محایدین خبراء من یتألف یمكن أن والذي ،للویبو
 18. األطراف ھاعینی ،مماثلة لجنة أي أو ،مشتركة توجیھیة لجنة أعضاء أو ،العقد قبل ما مرحلة

. التعاون سیاق في الرئیسیة التطورات ببعض علم على المنازعات تسویة مجلس ظلی أن على األطراف تتفق ویمكن أن )26(
 ،االقتضاء حسب الكبیرة أو الصغیرةمنازعات ال إدارة على األطراف مساعدة في المنازعات تسویة مجلس دور تمثلوی

 تعاونال رحلةقد عایش مجلس تسویة المنازعات  یكون أن بعد ،ذلك على الوةوع. العملیة عن غریب طرف تدخل دون
 مع كبیر بشكل ة قید النظرالقضی اختزال مدة االطالع طریق عن بسرعة المنازعات تسویة یسھلفإنھ  ،األطرافبین 

ً أیض السریة على الحفاظ ملزمة أو ستكون  المنازعات تسویة مجلس قرارات ما إذا كانت ألطرافیمكن أن تختار او 19. ا
 20. غیر ملزمة

 الملكیة الفكریة مقرارات الخبراء المتعلقة بتقیی .3

 یمكن أن ،في ھذه الحالةو. قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراء بموجب الفكریة الملكیة تقییم خدمة الویبو مركز یقدم اً،ثالث )27(
 الفكریة الملكیة ألصول النقدیة القیمة لتحدید الفكریة الملكیة أصول تقییم في قویة بخبرة یتمتع اً محایدوسیطاً  األطراف تعین
 البراءاتو التجاریة العالمات الحیاة علوم سیاق في الفكریة الملكیة أصول تشمل دوق. المنازعة أو العقد موضوع تشكل التي

 أو المنقولة أو المباعة البیانات من خرىاأل شكالاألو السریریة التجارب وبیانات ووسائل اإلیضاح/ ةتقنیال والدرایة
 . الحیاة علومبالمعنیین  المصلحة أصحاب بین العقودأنواع  مختلف بموجب المرخصة

ً مھم األصول ھذهمثل  تقییم یكون قدو )28(  ،الفكریة الملكیة والتعدي على ،قرارات اإلتاوة ذلك في بما ،الترخیص سیاق في ا
 أسعار تقییم یشمل دوق. المالیة التقاریر وإعداد ،الفكریة الملكیةالذي تدعمھ  والتمویل ،واالستحواذ جادمناال وعملیات
. السداد عن التخلف حالة في التصفیة ومبلغ ،التعدي حاالت في األضرار وحساب ،الفكریة الملكیة ألصول العادلة التحویل

 سیاق في أو ،مفاوضات العقد أثناء أو ،األطراف بین تجاریة معاملة إتمام قبل الفكریة الملكیة تقییم خیار استخدام مكنوی
 في المشمولة الفكریة للملكیة االقتصادیة القیمة المنازعة موضوع یتضمن حیث ،المحكمة إجراءات أو التحكیم أو الوساطة
 . المعاملة



 

7 

إلحالة ي نموذجاتفاق  خالل من لألطراف أعاله المذكورة بالویبو الخاصة المنازعات تسویةالسبل البدیلة ل خیارات تتوفرو )29(
 إلحالة تصعیدال بند ذلك في بما( المنازعات تسویة مجالسل نموذجيال البندو ،للوساطة نموذجيال البندو ،الوساطة النزاع إلى

 في المبین النحو على ،الملكیة الفكریة تقییم اتفاقبشأن  الخبراء قرارات نموذجو ،)التحكیم إلى التي لم تتم تسویتھا المسائل
 لتسویةالبدیلة  الویبو إجراءات بدء في ترغب التي األطراف لمساعدة متاح الویبو ركزوم. الرابع إلى األول من المرفقات

 21. المجانیة الحمیدة المساعي خدمات خالل من المنازعات

  

https://www.wipo.int/amc/en/goodoffices/
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 ً  الخیارات اإلجرائیة اإلضافیة -ثالثا
 ترغب قد التي اإلجرائیة الخیارات من مجموعة الویبو مركز حدد ،الویبو مركزل الحیاة علوم حالة تجارب إلى اً استناد )30(

 في ، وال سیمااألعمال عالقات على والحفاظ فعال بشكل الحیاة المنازعات المتعلقة بعلومتسویة ل فیھا النظر في األطراف
 عند استفسارات أي الدیھ كانت إذا الویبو بمركز االتصال اومحامیھ لألطراف مكنوی 22. لطویل األجلتعاون اال حالة

 23. المنازعات السبل البدیلة لتسویة بنود صیاغة

 بشأن التفاوض ندوع. اإلجرائیة المرحلة على األطراف تتناولھا قد التي التفاصیل ومستوى محتوى یعتمد ،عام بشكلو )31(
 من في وقت الحق تنشأ قد التي المنازعة تفاصیلال تعرف األطراف ما  عادةً  ،المستقبلیةمنازعات بال الخاصة العقد بنود

ً غالب وستشمل التعاون  التقاضيالتي بدأ فیھا  ذلك في بما ،ةقائم منازعة إلى النسبةوب 24. لویبول المعیاریة التعاقدیة بنودال ا
 اتفاق في لمنازعاتلالبدیلة  التسویة عملیة تشكیل إلى وستسعى قید النظر للمسائل جید فھم األطراف لدى یكون ،بالفعل

 25. ااحتیاجاتھ مع یتماشى بما اإلحالة

 بالتشاور المنازعات تسویةالسبل البدیلة ل كذلك ألطرافا تصممأن  یمكن ،البدیلة لتسویة المنازعات جراءاتاإل سیاق فيو )32(
 تفقت إجرائیة مسائل أي تنعكس ،التحكیمحاالت  يوف. مجلس تسویة المنازعات أو الخبیر أو التحكیم ھیئة أو الوسیط مع

 األمرنموذج  لخصوی. األطراف مع التشاور بعد التحكیم ھیئة عن صادر إجرائي أمر في عام بشكل األطراف علیھا
. الحیاة علوم مجال في التحكیمحاالت  في لوحظت التي الخیارات بعض ،السادس المرفق في الوارد ،للویبو اإلجرائي

 لمنازعاتل البدیلة التسویة عملیة تصمیم عند االعتبار في أخذھا في األطراف ترغب قد التي المسائل بعض القسم ھذا حددوی
ً وفق الحیاة علومالمتعلقة ب  26. االحتیاجاتھ ا

  تھاولغاإلجراءات القانون المعمول بھ ومكان . ألف
األسس  سیحكم الذي القانون على االتفاق على بشدة األطراف تشجیع یتم ،بكفاءة التحكیم أو الوساطة اتإجراءسیر  لتسھیل )33(

 اتفاقات أو التحكیم أو لوساطةبنود ال أساسیة كعناصر اإلجراءات ولغة التحكیم أو الوساطة ومكان لمنازعةل الموضوعیة
 . بحریة العناصر ھذه كل اختیار لألطراف یمكن ،قواعد الویبو موجبوب. الطلبتقدیم 

 نطاق اإلجراءات . باء
المنازعات  وتنوع لتعقید اً ظرون. احتیاجاتھا مع یتماشى بما اإلجراءات نطاق تحدیدفي  الكاملة بالمرونة األطراف تتمتع )34(

 ةالبدیلالسبل  إلى الُمحال الموضوع نطاق تحدید یكون قد ،لطویل األجلتعاون اال حالة في ، وال سیماالحیاة المتعلقة بعلوم
 ھیئة أو للوسیط واسعة سلطة األطراف تمنح ینماوب. وتكلفتھا اإلجراءات وقت لتقلیل األھمیة بالغ اً أمرمنازعات لتسویة ال

 من یكون فإنھ ،)التعاقدیة وغیر التعاقدیة المطالبات ذلك في بما( الوساطة والتحكیم المعیاریة للویبو بنودفي  التحكیم
 : التالیة األمثلة في النظر مكنوی. اإلجراءات نطاق من الحد الظروف بعض في المناسب

 مطالبات على اإلجراءات حد على یمكن أن تتفق األطراف ،التكلفة حیث من والفعالیة الوقت على اً حرص : والدفوع المطالبات حد )أ(
 أو ،التنفیذ قابلیة أو ،المشتركة الملكیة أو البراءات ملكیة أو ،الترخیص اتفاقات وتطبیق تفسیر المثال سبیل على ذلك في بما ،محددة

ً أیض األطراف تتفق یمكن أنو. التعديمسائل   نطاق من مستبعدة ،البراءة صالحیة مثل ،الحجج بعض أن على التحكیم في ا
 . الحجج ھذه بشأن ملزم قرار أي اتخاذ التحكیم لھیئة یجوز ال ولكن ،فیھا النظر یمكن أنھ أو ،اإلجراءات

 

https://www.wipo.int/amc/ar/clauses/index.html
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 لویبول تحكیم في النطاق تقیید : حالة على مثال

 األطراف اتفقت ،السرطان عالج منتجات أحد بشأن الویبو أجرتھا الحیاة علومبشأن  تحكیمال إحدى حاالت في
 للعقد المالیة العناصریغطیان  ،رئیسیین مجالین على اإلجراءات نطاق تقیید علىطلب التحكیم  تقدیم اتفاق في

 . مختارة براءات ثالثالبراءات ل ملكیة وحالة اإلتاوة معدالت مثل

 قضائیة والیات أو أسواقعلى  اإلجراءات تحد قد أو ،برمتھا ةعالمی منازعة تقدیم على األطرافیمكن أن تتفق  : الجغرافي النطاق )ب(
 . وطنیة براءات عدة أو واحدةبراءة  اختیار طریق عن المثال سبیل على ،محددة

بدایة یتم في  قد ،معنیة براءات عدة ھناك تكون قد حیث ،الطبیة باألجھزة مثالً  یتعلق فیما ،البراءاتب ةالمتعلق التحكیمعملیات  في )ج(
 اإلجراءات سیر أو ،األولیة المطالبة إنشاء عملیة أو ،")لبراءاتمن ا عینات أخذ(" البراءات اختیار اإلجراءات أو أثناء سیرھا

 F27. التحضیري المؤتمر في الحاالت إدارة مناقشاتھیئة التحكیم  تجرى ما ادةوع. مراحل عدة في

 لویبول تحكیم في اإلجرائیة المراحل : حالة على مثال

 إحالة النزاع إلى التحكیم اتفاق في ت األطرافاتفق ،اإلتاوة معدالت تحدید بشأن للویبوتحكیم ال إحدى حاالت في
 لمزید األخرى الموضوعاتتخضع  حین في ،أولى مرحلة في التحكیم ھیئة علىمحددة  حاالت تُعرض أن على
 الحاالت ھذه ستحال عندئذ ،محددة فترة غضون في المفاوضات ھذه تنجح لموإذا . األطراف بین المفاوضات من
 . ثانیة مرحلة فيبشأنھا  قرارالتخاذ  ھیئة التحكیم إلى

 والخبراء ومؤھالتھم محّكمینوالإجراء تعیین الوسطاء   . جیم
 لتحقیق أساسیون التجاریة الحیاة وعلوم الفكریة الملكیة منازعات في الخبرة يذو نیالمتخصص نیالمحایدإن الوسطاء  )35(

 لم ما بھا المعمول المؤسسیة للقواعد عادةً  التعیین إجراء خضعوی. اإلجراءات وتكلفة وقت من الحدو الجودة عالیة نتائج
 . ذلك خالف على األطراف تفقت

 بتفضیالتھاأو تزوید مركز الویبو من اختیارھا وسیط  انتقاءحریة  لألطرافیكون ، قواعد الویبو بشأن الوساطة بموجبو )36(
 بشأن األطراف بین اتفاق وجود عدم حالة فيو 28. منازعتھاالمرشحین، األنسب لطبیعة  فیما یتعلق بمؤھالت الوسطاء

 ،الحیاة علوم في المتخصصین للخبراء المفتوحة الویبو قائمة من مرشحین قائمة الویبو مركز سیعرض ،الوسیط شخص
ً وفق المرشحین لترقیم األطراف دعوة تتموس 29. )القائمة إجراء( األطرافعلى  مؤھالتھم من نسخة جانب إلى  لتفضیالتھا ا

 أثارھا التي واالعتراضات التفضیالت في النظر بعد اً وسیط الویبو مركز سیعین اً،أخیرو. الویبو مركز إلى القائمة وإعادة
 . الخاصة قوائمھا في األطراف جمیع

فردیین أو رئیسیین في إجراءات تحكیم  محّكمینقائمة لضمان خبرة المرشحین للتعیین كبشأن ال یتم تطبیق إجراء مماثلو )37(
 . المتعلقة بعلوم الحیاة معّجلالویبو والتحكیم ال

، ووقائع الطرفیناالتفاق بین  حسب، محّكمینواحد أو ثالثة  محّكمفي تحكیم الویبو، یجوز أن تتكون ھیئة التحكیم من و )38(
، سیُطلب من قواعد الویبو بشأن التحكیم بموجب، محّكمینوفي حالة ھیئة تحكیم مكونة من ثالثة  30. االمنازعة وظروفھ
 معّجلوفي التحكیم ال 31. محّكمینالمعینان على ھذا النحو بتعیین رئیس ال محّكمانثم یقوم ال. واحد محّكمكل طرف تعیین 

 32. واحد محّكمللویبو، تتكون ھیئة التحكیم من 

ً وفق األطراف على مرشحین اقتراح ذلك في بما افتراضي تعیین أي إجراء عندو )39( قواعد الویبو بشأن  من )ب(19 للمادة ا
 قائمة لىاالستناد إب ،اإلمكان قدر ،الویبو مركز سیقوم ،المعّجل قواعد الویبو بشأن التحكیم من )ب(14 والمادة التحكیم
 33. الحیاة علوم في المتخصصین للخبراء المفتوحة الویبو
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 حیث المنازعات، تسویة ومجالس )الفكریة الملكیة بتقییم األمر یتعلق عندما ذلك في بما( ،قرارات الخبراء إجراءات فيو )40(
 الخبیر بتعیین الویبو مركز سیقوم ،)الخبراء( الخبیر تعیین إجراءات على أو )الخبراء( الخبیر على األطراف تفقت لم
 خصوصیات ومراعاة األطراف مع التشاور بعد الحیاة علوم في المتخصصین للخبراء المفتوحة الویبو قائمة من )الخبراء(

 34. المنازعة أو التعاون

 بموجب التعیین بقبول ،ویتعھد ،واستقاللیتھ حیاده الخبیر أو محّكمال أو الوسیط یؤكد ،الویبو قواعد بموجب تعیین أي قبلو )41(
 35. سرعةب اإلجراءات لسیر الكافي الوقت بإتاحة ،قواعد الویبو

 الجدول اإلجرائي والمسائل اإلثباتیة . دال
ً إجرائی جدوالً  ألطرافیمكن أن تضع ا )42( في إحالة النزاع إلى التحكیم  اتفاق أو المنازعات تسویةالسبل البدیلة ل بند في ،ا

ً أیض یمكن ،الجدول ھذا مثل على اتفقت قد األطراف تكن لموإذا . بكفاءة اإلجراءات أو االجتماعات سیر لتسھیل ،الویبو  ا
 . األطراف مع بالتشاور ،تعیینعد الب ،التحكیم ھیئة أو الوسیط أن یعده

 تجربة من واقعو. اإلجراءات وطول وساطة اجتماع كل مدة على االتفاق حریة لألطرافیكون  ،الویبو وساطات فيو )43(
 المنازعة طبیعة حسب ،الوساطة بدء تاریخ من شھرین إلى أسابیع بضعة من عادة الوساطة إنھاء یختلف قد ،الویبو مركز

 . اوظروفھ اووقائعھ

 اً شھر 16-14و ،للویبو معّجلالتحكیم ال في أشھر 8-6 غضون في نھائي حكم إصدار التحكیم جداول یتوخى في ما عادةو )44(
 سیاق في المحددة الزمنیة الجداول تمدید أو تقلیص الویبو مركز أو التحكیم ھیئة أو لألطراف جوزوی. الویبو تحكیم في

 للتحكیم إجرائي ألمر نموذج قترحوی 36. معّجلال قواعد الویبو بشأن التحكیمو قواعد الویبو بشأن التحكیم بموجب اإلجراءات
ً إجرائی جدوالً  السادس المرفق في المبین النحو على  في التحكیم تجربةواقع ب اً مسترشد ،إلجراءاتفي ا مرونةو مفصالً  ا

 . الحیاة علوم قطاع في الویبو

ً أیض ألطرافا ویمكن أن تتفق )45(  نالذی ینتقنیال الخبراء ،وجد إن ،االفصاح نطاق ذلك في بما ،محددة إثباتیة إجراءات على ا
 ووزن النسبیة واألھمیة والمالءمة المقبولیة بشأن بقرار ھناً ور. والخبراء شھودال وأقوال ،األطراف أو التحكیم ھیئةتعینھم 
 أو االختبارات أو التفتیش عملیات أو التجارب تقاریر مثل ةتقنی أدلة بتقدیم لألطراف یُسمح ،ھیئة التحكیم قبل من األدلة

 لألطراف الخیارات بعض لویبوفي ا لتحكیملالنموذجي  ئيجرااإل مراأل قترحوی 37. اقضیتھ لدعم أجریت التي العینات أخذ
 . الصدد ھذا في

 السریة . ھاء
عن معلومات حساسة وذات قیمة تجاریة في منازعات علوم الحیاة، تنص  اإلفصاحاحتمال الدعایة السلبیة أو في ضوء  )46(

مدخالت بشأن عملیات الاإلجراءات و فإنالقانون،  ھتفق األطراف على خالف ذلك أو یقتضیتعلى أنھ ما لم  قواعد الویبو
في شكل تسویات  منازعةتسویة المنازعات، وكذلك النتیجة النھائیة للالسبل البدیلة لأثناء إجراءات  أجریتالتي  اإلفصاح

 38. یجب أن تكون سریة أحكامأو قرارات أو 

 الثقة بناء نحو كخطوة تعھد منفصل بشأن السریةللوسیط أن یوجھ األطراف في إبرام  یمكن ،الویبو وساطة بدایة فيو )47(
ً  األطراف بین ً توضیح الخامس المرفق قدموی. األطراف بطلبات ورھنا  وساطة في األطراف بین مبرم سریة تعھد لنموذج ا

 اتفاقات أي أو األطراف من تُقدم اعترافات أو اقتراحاتأي  أو عنھا یُعرب آراء أي فإن ،ذلك إلى اإلضافةوب 39. لویبول
 أو تحكیمیة إجراءات أي في كدلیل استخدامھا یمكن وال الحمایة من عالیة درجة تنطوي على ،األطراف بین مبرتُ  تسویة

إذا  أو تفاقاال اھذ إلنفاذ الالزم بالقدر إال اإلجراءات ھذه مثل في الوساطة تسویة اتفاق تقدیم یجوز وال 40. الحقة قضائیة
 مستقبلیة أو معلقة إجراءات أي في صفة بأي التصرف للوسیط یجوز ال ،ذلك على الوةوع 41. ذلك خالف القانون اقتضى
 42. المحكمة تطلبھ أو كتابةً  األطراف بذلك أذنت عندما إال ،الوساطة بموضوع تتعلق
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ً مناسب یكون حسبما الحمایة أوامر إصدار سلطة التحكیم ھیئة معّجلال والتحكیم بشأن التحكیمقواعد الویبو  تمنحو )48(  أثناء ا
 في تقدیمھا یُطلب التي المماثلة التراخیص أو ةتقنیال بالدرایة المتعلقة وثائقال تحتوي قد ،المثال سبیل لىوع. اإلجراءات

من  الحاالت، ھذه مثل للتعامل مع آلیات معّجلال والتحكیم قواعد الویبو بشأن التحكیم وفروت. سریة معلومات على التحكیم
محامون حصرا لالطالع على المعلومات  " تعیین أو ،الحمایة أوامر مثل للحمایة خاصة تدابیر ،االقتضاء عند ،خالل إدراج

 لفئات السریة من مختلفة مستویات األطراف تخصص یمكن أن ،عام شكلوب 43. لسریةمعني با مستشار تعیین أو "السریة 
  . الحساسة المعلومات على السیطرة من مناسبة مستویات الدیھیكون  أن لضمان الوثائق من مختلفة

 لویبول تحكیم في الحمایة أوامر : حالة على مثال

 األطراففیھ  طعن للویبو تحكیم في ،المثال سبیل لىوع. الویبو في التحكیم إجراءات في شائعة الحمایة أوامر طلبات
 ،العقد ھذا من محررة مقتطفات على للحصول األطراف أحد طلب التحكیم ھیئة رفضت ،ثالث طرف عقد مقبولیة في

  . قید النظر منازعةبال صلة ذي وغیر اً سری اعتبرتھ حیث

 لتسویة الویبو إجراءات من مرحلة أي في المعلومات بعض عن اإلفصاح بشأن األطرافبین  اتفاق إلى التوصل یمكنو )49(
عن  اإلفصاحیمكن لألطراف وھیئة التحكیم ومركز الویبو  ،حال أي لىوع. ذلك في األطراف رغبت إذا ،المنازعات

 أحد على مفروض قانوني لشرط لالمتثال الالزم وبالقدر معّجلوالتحكیم ال قواعد الویبو بشأن التحكیم بموجب القرار
 44. القانون ھیقتضی على النحو الذي أو بالحكم تتعلق محكمة بإجراءات یتعلق فیما أو ،األطراف

 سبل االنتصاف والمطالبات . واو
 يوف. امنازعتھ وظروف وقائع ضوء في مناسبة ھاارت سبل انتصاف أي طرح حریة لألطرافیكون  ،الویبو وساطة في )50(

ً غالب ،الویبو مركز في الحیاة علوم تجربة  التعاقدیة االلتزامات إنفاذ أو بتفسیر وتتعلق تعاقدي طابع ذات المطالبات تكون ما ا
ً أیض المطالبات ھذه تعلقوت. قائم عقد تعدیل أو وإنھاء المحدد واألداء المستحقة المدفوعات مثل  المصرح غیر باالستخدام ا

 . الحصرياالستخدام  وأحكام ،السریة انتھاكو ،الفكریة للملكیة بھ

 إنھاء طلبات الویبو في الحیاة علومالمتعلقة ب تحكیمال إجراءات في األطراف تلتمسھا التي النموذجیة االنتصاف سبل تشملو )51(
 ،المرحلیة المدفوعات شروط واستیفاء ،اإلتاوات مدفوعات ومدة ،اتاإلتاو معدالت وتحدید ،المحدد واألداء ،العقد

. تفاقاال تحت یندرج المنتج أو االبتكار كان إذا ما تحدیدو ،العقد لخرق أو التعاقدي للعقد االمتثال عدم عن والتعویضات
 . عن األضرار والتعویضات البراءات على التعدي إعالنات المطلوبة األخرى االنتصاف سبل وشملت

 يوف. األطراف أو التحكیم ھیئة قبل من المعینین )الخبراء( الخبیر أو التحكیم لھیئة األضرار تقییم أو مبلغ یُترك ما عادةً و )52(
 على ،محدد معدل أساس على أو مقطوع مبلغشكل  في الدفع المستحقة اإلتاوات شكل التعویضات تتخذ قد ،التعدي حاالت
 بشأن أوالً  قرار اتخاذ خالل من اإلجراءات تبدأ أن التحكیم لھیئة جوزوی. )خبراء( خبیر أو التحكیم ھیئة تحدده الذي النحو

 . )الكم( المبلغ تحدید ثانیة مرحلة في ثم تعویضات بدفع االلتزام

 المؤقت والطارئ التدبیر . زاي
 عاجل مؤقتتلتمس اتخاذ تدبیر  التي لألطراف عاجلة إجراءات على معّجلال والتحكیم بشأن التحكیمقواعد الویبو  تنص )53(

 45. ھیئة التحكیم إنشاء قبل

 مؤقت أمر أي ،معّجلال والتحكیم قواعد الویبو بشأن التحكیم بموجب أن تصدر،یجوز لھیئة التحكیم  ،ذلك إلى باإلضافةو )54(
 متعددة أطراف حقوق تكون حیث الحیاة المنازعات المتعلقة بعلوم في صلة ذات المؤقتة التدابیر تكون دوق 46. اً ضروری تراه
 ضمان اتفاق في الدخول التدابیر ھذه تشمل دوق. الحصریة المطالبات في الراھن الوضع على للحفاظ أو ،المحك على

 . ھیئة التحكیم تقررھا للمنازعة ةنھائیتسویة  انتظار في ،األموال إیداع لتسھیل
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 لویبول تحكیم في الضمان حساب : حالة على مثال

 وإیداع ضمان اتفاق بإبرام مؤقت، كإجراء، األطراف التحكیم ھیئة نصحت ،أطراف ثالثة شمل للویبو تحكیم في
ً وقف وقررت ،الضمان حساب في أموال ً مؤقت ا  أماممعروضة  الصلة ذات مسألة في الفصل یتم حتى التحكیم إلجراءات ا

 . وطنیة محكمة

 من مؤقتة تدابیر اتخاذ إلى السعي من طرف أي معّجلال والتحكیم قواعد الویبو بشأن التحكیم تمنع ال ،ذلك على عالوةو )55(
 التجاریة باألسرار المتعلقة الحیاة علوم مسائل في خاصة صلة ذات المرونة ھذه تكون دوق 47. مرحلة أي في الوطنیة المحاكم

 . البراءات على التعدي أو السریریة البیانات أو

 الطعن . حاء
 من شكل أي في احقھ عن األطراف تنازلت ،والتحكیم المعّجل قواعد الویبو بشأن التحكیم ببموج التحكیم على بالموافقة )56(

ً ( الطعن أشكال ً ملزم قواعد الویبو بموجب ویكون الحكم 48. )التحكیم مقر في لقانون لوفقا  على للتنفیذ وقابالً  لألطراف ا
 . الدولي المستوى

 تحكیم ھیئة قبل من لالستعراض التحكیم ھیئة عن الصادر الحكم یخضع أن على یمكن أن تتفق األطراف ،استثنائي بشكلو )57(
 نادر ھذا االستئناف شرط أن حین يوف. محددة مسائل على االستئناف نطاق قصر مثل ،معینة ظروف ظل في االستئناف

 ذات تكون قد والتي 49،اقضیتھ لعرض ثانیة فرصة لألطراف یتیحقد  الخیار ھذاإن ف ،الویبوفي  تحكیمال تجربة في للغایة
 . الحیاة علوم مجال في لبراءاتل القیمة والعالیة المعقدة التعدي دعاوى في أھمیة

 لویبول تحكیم في لطعنا خیار : حالة على مثال

 االستئناف ھیئة تحكیم للطعن أمام اً خیار المنازعات تسویة بند تضمن ،الطبیة باألجھزة یتعلق للویبو تحكیم في
 . الطعن خیارل األطراف تلجأ مول. للقضیة جدیدة إجراءاتلالضطالع ب

 دارة الحاالت اإللكترونیة إلدوات األ . طاء
 یوفرھا التي اإللكترونیة الحاالت إدارة أدوات متزاید بشكل األطراف استخدمت ،19-كوفید جائحة عواقب من كواحدة )58(

 الویبو مركز یتیحھا عبر اإلنترنت الحاالت إلدارة منصة إلكترونیا المنازعات لتسویة البدیلة الویبو سبل تعدو. الویبو مركز
 الویبوقواعد  بموجب ما قضیةالمعنیة ب األخرى الفاعلة الجھات وجمیع لألطراف وتسمح ،إضافیة تكلفة أي دون لألطراف

ً إلكترونی البالغات بتقدیم  عبر اآلمن والتخزین النقل تسھیل إلى اإلضافةوب. عبر اإلنترنت ةآمن بموجب عالمة تبویب ا
ً أیض إلكترونیا البدیلة لتسویة المنازعاتالویبو سبل  وفرت ،اإلنترنت ً ملخص ا  الجداول عن عامة ولمحة ،القضیة لمعلومات ا

 50. للقضیة المالیة والحالة ،األطراف جمیعالخاصة ب االتصال بیاناتو ،الزمنیة

ً أیض الویبو مركز یدعم ،قواعد الویبو في وعلى النحو الذي ینعكس )59(  المنازعات لتسویة البدیلة االضطالع بإجراءات السبل ا
 إلى الرجوع لألطراف جوزوی 51. اإلنترنت عبر االستماع وجلسات االجتماعات تیسیر خالل من ذلك في بما ،إلكترونیا

 عبر سیر اإلجراءات في األطراف تحكموت. اإلنترنت عبر والتحكیم الوساطة إجراءات سیر بشأن المرجعیة الویبو قائمة
 التي الفیدیو مؤتمرات بمرافق یتعلق فیما تفضلھ ما تحدید أو اختیارھا من إلكترونیة منصة انتقاء حریة ولھا اإلنترنت

 52. الویبو مركز یوفرھا

 

 

https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/eadr/wipoeadr/
https://www.wipo.int/amc/en/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/eadr/wipoeadr/
https://www.wipo.int/amc/en/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/rules/
https://www.wipo.int/amc/en/eadr/checklist/index.html
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 المالحظات

1          MarketsResearch and  ،" ملیار  1228.45من المتوقع أن ینمو السوق من : 2021 لعام العالمیة المستحضرات الصیدالنیةتقریر سوق
، "2030و 2025 يطویلة األجل حتى عامالتوقعات ال -2021ملیار دوالر أمریكي في عام  1250.24إلى  2020دوالر أمریكي في عام 
 . 2021مارس  31، غرفة األخبار العالمیة

مثل  19-الشركات الخاصة للمنتجات ذات الصلة بكوفید یقارب العدد الذي قدمتھطلبات براءات عدد قدمت المؤسسات البحثیة والجامعات   2
للقاحات خالل األیام األولى ابراءات  مجالعات والمنظمات البحثیة نشطة للغایة في الجام: الجدیدة 19-بحوث كوفید، انظر. العالجات واللقاحات

 . اللقاحات والعالجاتفي مجال بتكار االتصدر تالوالیات المتحدة والصین والطلبات من ؛ للجائحة
 . الصناعیة اتجاھات االندماج واالستحواذ العالمیة في قطاعات الصحة انظر،  3
 . البیولوجیةالمستحضرات الصیدالنیة االتجاھات في صفقات  انظر،  4
 . مصممة لقطاع علوم الحیاةجدیدة للسبل البدیلة لتسویة المنازعات  خیارات –والدعم  19-كوفیدخدمات الویبو المتعلقة ب انظر،  5
 : علوم الحیاة، یرجى الرجوع إلىمجال تجربة حالة مركز الویبو في  عنمزید من المعلومات الطالع على ل  6

 WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for Life Sciences 
 ). 2018دیسمبر  20سنغافورة، (الوساطة  المنبثقة مناتفاقیة األمم المتحدة بشأن اتفاقات التسویة الدولیة   7
 ). 1958یونیو  10نیویورك، (اتفاقیة األمم المتحدة بشأن االعتراف بقرارات التحكیم األجنبیة وتنفیذھا   8
 ویةلفیروسات الفمات امضادبلعالج لمرشح دواء ومجموعة براءات األدویة اتفاق ترخیص ل فایزروقع شركة ت"انظر على سبیل المثال،   9

توقع اتفاق منحة مع مجموعة براءات  أفریجن" انظر أیضاً،و؛ "الدخلمتوسطة المنخفضة واللتوسیع نطاق الوصول في البلدان  19-كوفیدل
ً  35"أیضاً،  وانظر؛ "19-كوفید لعالجالرنا المرسال  نقل تكنولوجیا لقاحاتلز األدویة إلنشاء مرك ً  مصنعا ت مع مجموعة ایوقعون اتفاق عاما

 ". 19-كوفیدالفموي ل فایزرعامة منخفضة التكلفة من عالج  أدویةبراءات األدویة إلنتاج 
التحكیم قبل إصدار قرار حكم نھائي؛  منازعاتفي المائة من  33تسویة  تفي المائة، وتم 75وساطات الویبو في تسویة الحتى اآلن، بلغ معدل   10

صراحةً على أنھ یجوز لھیئة  قواعد الویبو بشأن التحكیموتنص  . 2021ینایر  25أبرز معالم السبل البدیلة لتسویة المنازعات في الویبو، انظر، 
قواعد الویبو بشأن  من) أ( 67انظر المادة . تسویة، بما في ذلك الشروع في الوساطةإجراء التحكیم أن تقترح على األطراف استكشاف 

 . لقواعد الویبو بشأن التحكیم المعجّ  )أ( 60المادة / التحكیم
المائة من المجیبین أن اختیار في  94، ذكر بینسنت ماسون/ جامعة كوین ماريالذي أجرتھ  2016تسویة المنازعات الدولیة لعام  استقصاءفي   11

 . منظمتھمفي المؤسسة ھو جزء من سیاسة تسویة المنازعات 
مرشحین للتعیین من تلك القائمة على  مركز الویبو ویقترح. علوم الحیاةمین والخبراء في الوسطاء والمحكّ ب بقائمة خاصة مركز الویبو یحتفظ  12

 . علوم الحیاة بمنازعاتاألطراف المشاركة في إجراءات الویبو لتسویة المنازعات المتعلقة 
 . وساطةللبشأن تقدیم حالة  المبادئ التوجیھیة للویبو، یرجى الرجوع إلى للوساطة أحادي الطرفطلب  كیفیة تقدیم بشأنعلى إرشادات  لالطالع  13
بشأن تقدیم حالة لویبو ل المبادئ التوجیھیة، یرجى الرجوع إلى لقرارات الخبراء الطرفطلب أحادي  كیفیة تقدیم بشأنعلى إرشادات  لالطالع  14

 . قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراءمن  6-5 المادتینانظر، . الخبراءقرارات ل
بشأن تقدیم حالة لقرارات لویبو ل المبادئ التوجیھیةلویبو، یرجى الرجوع إلى لخبراء ال لقراراتكیفیة تقدیم طلب  بشأنعلى إرشادات  لالطالع  15

 . الخبراء
 . الوسطاء المحایدون للویبو ،انظر  16
: البیانات السریة/ المعلومات/ الدرایة التقنیةجھة إیداع ) 1(، بما في ذلك التفاوض بشأن العقدخیارات أخرى لتسھیل  إلىألطراف ا أن تلجأ یمكن  17

أو تحدید ما / التي سیتم نقلھا والتقنیة  الدرایةھذا الخبیر  أن یقیّمویمكن . الویبو ھعینتألطراف معلومات سریة لدى خبیر مستقل یمكن أن تودع ا
إلثبات  مبلغ من المال في حساب ضمانألطراف على إیداع ا یمكن أن تتفق: الضمان) 2(إذا كانت ھناك أي ثغرات في المعلومات المقدمة؛ 

 . ھذه األموال إلى األطراف تُعادبنجاح،  التفاوض بشأن العقدإذا لم یتم االنتھاء من و. إلبرام اتفاق ااستعدادھ
تختار  یمكن أنوباإلضافة إلى ذلك، . المجلسء تسویة المنازعات بالتشاور مع األطراف وأعضا مجلسمركز الویبو أتعاب أعضاء  یحدد  18

بمراحل تطور المشروع واالحتفاظ  علمبقاء على حتفاظ بخدماتھم والاً شھریاً لالمبلغتسویة المنازعات  مجلساألطراف أن تدفع ألعضاء 
 . بحیادھم طوال مدة المشروع

                                                

https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/03/31/2202135/0/en/Global-Pharmaceuticals-Market-Report-2021-Market-is-Expected-to-Grow-from-1228-45-Billion-in-2020-to-1250-24-Billion-in-2021-Long-term-Forecast-to-2025-2030.html
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/03/31/2202135/0/en/Global-Pharmaceuticals-Market-Report-2021-Market-is-Expected-to-Grow-from-1228-45-Billion-in-2020-to-1250-24-Billion-in-2021-Long-term-Forecast-to-2025-2030.html
https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/03/31/2202135/0/en/Global-Pharmaceuticals-Market-Report-2021-Market-is-Expected-to-Grow-from-1228-45-Billion-in-2020-to-1250-24-Billion-in-2021-Long-term-Forecast-to-2025-2030.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0003.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0003.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends/health-industries.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends/health-industries.html
https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2021/biopharmaceuticals-deal-trends.pdf
https://www.wipo.int/amc/en/news/2021/news_0008.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/lifesciences/
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-medicines-patent-pool-mpp-sign-licensing
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-medicines-patent-pool-mpp-sign-licensing
https://medicinespatentpool.org/news-publications-post/afrigen-signs-grant-agreement-with-mpp-to-establish-a-technology-transfer-hub-for-covid-19-mrna-vaccines
https://medicinespatentpool.org/news-publications-post/afrigen-signs-grant-agreement-with-mpp-to-establish-a-technology-transfer-hub-for-covid-19-mrna-vaccines
https://medicinespatentpool.org/news-publications-post/35-generic-manufacturers-sign-agreements-with-mpp-to-produce-low-cost-generic-versions-of-pfizers-oral-covid-19-treatment-nirmatrelvir-in-combination-with-ritonavir-for-supply-in-95-low-and
https://medicinespatentpool.org/news-publications-post/35-generic-manufacturers-sign-agreements-with-mpp-to-produce-low-cost-generic-versions-of-pfizers-oral-covid-19-treatment-nirmatrelvir-in-combination-with-ritonavir-for-supply-in-95-low-and
https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-adr-highlights-yearly-review-2021
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/expedited-rules/
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/Fixing_Tech_report_online_singles.pdf
https://www.wipo.int/amc/ar/index.html
https://www.wipo.int/amc/ar/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/neutrals/
https://www.wipo.int/amc/ar/index.html
https://www.wipo.int/amc/ar/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/docs/request_mediation.docx
https://www.wipo.int/amc/en/mediation/filing/index.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Famc%2Fen%2Fdocs%2Frequest_expert.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/filing/#:%7E:text=In%20the%20absence%20of%20an%20expert%20determination%20agreement,Article%205%20of%20the%20WIPO%20Expert%20Determination%20Rules.
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/filing/#:%7E:text=In%20the%20absence%20of%20an%20expert%20determination%20agreement,Article%205%20of%20the%20WIPO%20Expert%20Determination%20Rules.
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/rules/index.html
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/filing/#:%7E:text=In%20the%20absence%20of%20an%20expert%20determination%20agreement,Article%205%20of%20the%20WIPO%20Expert%20Determination%20Rules.
https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/filing/#:%7E:text=In%20the%20absence%20of%20an%20expert%20determination%20agreement,Article%205%20of%20the%20WIPO%20Expert%20Determination%20Rules.
https://www.wipo.int/amc/en/neutrals/
https://www.wipo.int/amc/en/neutrals/
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 . )dechert.com( 19-لشركات علوم الحیاة التي تكافح كوفید لتسویة المنازعات جدید أسلوب: مجالس المنازعاتانظر   19
لویبو لل أو التحكیم المعجّ تحكیم التسویة المنازعات باالقتران مع  مجالسالعقد وإجراءات  بشأنیمكن استخدام الوساطة للتفاوض : التصعید بند  20

كون توقد . تسویة المنازعات أو الطعن فیھ مجلسترغب في إنفاذ قرار كانت ألطراف التوصل إلى اتفاق تسویة كامل أو إذا لم تستطع ا
 تقرریمكن أن و. كیمإلى التح ةالمحال ةالمنازعلتضییق نطاق للویبو تسویة المنازعات  مجلسوساطة الویبو أو  اللجوء إلىعلى  ةاألطراف قادر

مي الویبو من ویجوز تعیین محكّ . اء العقدانتھتسویة المنازعات، أو عند  مجلسالتحكیم خالل فترة محددة من صدور قرار  أن تبدأألطراف ا
 . للویبو تسویة المنازعات مجلس، بند 6الفرعي  البند ،الثالث مرفقالانظر، . قائمة الویبو المفتوحة للخبراء المتخصصین في علوم الحیاة

 . مساعي الویبو الحمیدةانظر أیضا  . arbiter.mail@wipo.int: العنوان التاليیمكن االتصال بمركز الویبو على   21
 ,e SciencesWIPO Arbitration and Mediation for Lif“Sally Shorthose, Heike Wollgast, Chiara Accornero ، انظر  22

Disputes”, The Life Sciences Lawyer Magazine, 2020, p.10-13; See also, Judith Schallnau, “A Compilation of 
Practitioners’ Views- Life Sciences Dispute Resolution”, Les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives 

Society International, September 2016, p.124-131 . 
 . arbiter.mail@wipo.int : العنوان التاليیمكن االتصال بمركز الویبو على   23
 . البنود التعاقدیة واتفاقات التحكیم التي توصي بھا الویبو انظر،  24
 . المرفقات من األول إلى الخامسانظر   25
 . للویبو لتسویة المنازعات سبل البدیلةالقواعد  انظر  26
 . لقواعد الویبو بشأن التحكیم المعجّ  من 34المادة و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من 40المادة   27
 . قواعد الویبو بشأن الوساطة من 7المادة   28
 . الوسطاء المحایدون للویبو، انظر أیضاً و؛ قواعد الویبو بشأن الوساطة من 7المادة   29
 . قواعد الویبو بشأن التحكیم من 14المادة   30
 . قواعد الویبو بشأن التحكیم من 18-17 المادتان  31
مزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى الطالع على ول. لقواعد الویبو بشأن التحكیم المعجّ م الثابتة في المحكّ  أتعابتستفید األطراف أیضاً من   32

 . تعاب والنفقاتاألالویبو بشأن جدول 
 . الوسطاء المحایدون للویبو انظر  33
 . قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراء من 9المادة   34
قواعد الویبو بشأن  من )ج(7المادة و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من )أ(18المادة و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من )أ(23المادة   35

 . قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراء من 10المادة و؛ الوساطة
انظر و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من )ج(31و) ح(-)و(4 والمادتان؛ بشأن التحكیمقواعد الویبو  من )ج( 37و) ز(و) و( 4 المادتان  36

 ً  . 15الفقرة  أیضا
 . قواعد الویبو بشأن التحكیم من 53-50 المواد  37
قواعد الویبو بشأن  من 71-68المواد و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من 78-75المواد و؛ قواعد الویبو بشأن الوساطة من 18-15 المواد  38

 . قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراء من 16المادة و؛ التحكیم المعّجل
ً و؛ قواعد الویبو بشأن الوساطةمن  16المادة  انظر  39  . المرفق الخامس تعھد السریة فيبشأن نموذج الویبو  انظر أیضا
 . قواعد الویبو بشأن الوساطة من 18 المادة  40
 . قواعد الویبو بشأن الوساطةمن ) 5(18 المادة  41
 . قواعد الویبو بشأن الوساطة من 21 المادة  42
 . قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من 51و 48المادتان و؛ التحكیم قواعد الویبو بشأن من 57و 54 المادتان  43
 . التحكیم المعّجل قواعد الویبو بشأن من 71و 70المادتان و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من 78و 77 المدتان  44
 . قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من 43المادة و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من 49المادة   45
 . قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من 42المادة و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من 48المادة   46
وقد یعتمد توافر ھذه التدابیر المؤقتة . قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من) د(42المادة و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من) د(48المادة   47

 . إنفاذهمؤقت أو  اتخاذ تدبیرالذي یتم فیھ تقدیم طلب ) ناألماك(المكان ) قوانین(وإنفاذھا على قانون 
 . قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من 59المادة و؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم من 66المادة   48
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من  لالستعراض إال التحكیمقواعد الویبو بشأن من  64عمالً بالمادة  الحكم الصادرال یخضع : "د الویبووُمنشئ بنالنموذجي في  الطعنانظر بند   49

م في ال یجوز ألي محكّ و. د الویبو بشأن التحكیمقواع من 17معینین عمالً بالمادة ] مینثالثة محكّ [أمام ھیئة استئناف تتألف من  الطعنخالل 
ً مھیئة التحكیم أن یكون محكّ  ً یوم 30[یجب الشروع في ھذا االستئناف في غضون و. في لجنة االستئناف ا من قرار ھیئة التحكیم وإال یصبح ] ا

ً القرار نھائی ً وفق ا جدید للقرارات القانونیة  استعراضیتعین على لجنة االستئناف إجراء  ،في حالة طلب االستئنافو. [قواعد الویبو بشأن التحكیمل ا
ُمنشئ  یرجى الرجوع إلى ،مزید من التفاصیلولالطالع على ؛ .]"لھیئة التحكیم وتحدید ما إذا كان ھناك أساس معقول لجمیع القرارات الوقائعیة

 . في الویبو التحكیمطلب  تفاق تقدیمالویبو البنود 
 . للویبو عبر اإلنترنت البدیلة لتسویة المنازعاتالسبل انظر   50
 من 55و) ز(49و 45و 40المواد و؛ قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراء من) و(14المادة و؛ الوساطةقواعد الویبو بشأن من  10انظر المادة   51

 . قواعد الویبو بشأن التحكیم المعّجل من 49و) ز(43، 39، 34والمواد ؛ قواعد الویبو بشأن التحكیم
عبر  الحاالتمنصة إدارة  ، بما في ذلكاإلنترنت عبر الحاالتأدوات الویبو إلدارة  ، كانت ھناك زیادة ملحوظة في استخدام2021في عام   52

، من قبل األطراف لتسھیل إجراءات الوساطة مركز الویبوالتابعة ل مركز الویبو وتسھیالت عقد المؤتمرات عبر الفیدیوالتابعة ل اإلنترنت
 . في الویبو 2021أبرز معالم السبل البدیلة لتسویة المنازعات لعام  انظر. والتحكیم
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التفاوض لتیسیر وساطة ال اإلحالة إلىب المتعلق النموذجيالویبو اتفاق  : المرفق األول
 علوم الحیاةقطاع منازعات  تسویةأو  بشأن العقد

ً وفق للوساطة نلجأ أن على ھذا بموجب نتفق ،أدناه الموقعة األطراف ،نحن .1  : ما یلي قواعد الویبو بشأن الوساطةل ا

 ]1]مختصر وصف[ بشأن الجاریة بالمفاوضات تعلقفیما ی التالیة المسألة[

 ]]وصف موجز للمنازعة[ التالیة المنازعة[

ً  الوسیط تعیین یتم .2  مرشحین اقتراح ندوع. قواعد الویبو بشأن الوساطة من )أ(7 المادة في علیھ المنصوص لإلجراء وفقا
 للخبراء المفتوحة قائمتھ لىإ اإلمكان قدر )الویبو مركز( والوساطة للتحكیم الویبو مركز یستند أن یجب ،األطراف على

 . الحیاة علوم في المتخصصین

 2دائم وسیط : اختیاري[ .3

 ً تُحدد (حدد العقد یُ [أو ] نتیجة للوساطة) المبرمة العقود(العقد المبرم [ وسیط لمدةبوصفھ الیجب أن یظل الوسیط معینا
 ]3. لتسھیل تسویة أي منازعات أو خالفات قد تنشأ بشأن أداء ھذه العقود )]العقود

 ذلك في بما ،األطراف بین علیھا المتفق بالطریقة الوساطة جلسات إجراء مكنوی. ]المكانحدد یُ [ ھو الوساطة مكان یكون .4
 الوساطة في المستخدمة اللغة تكون أن جبوی 4. إلكترونیة أدوات باستخدام أو الفیدیو مؤتمرات أو الھاتف عبر االجتماعات

  . ]اللغةتُحدد [ ھي

 

                                                
یمكن أن تودع األطراف : جھة المعلومات السریة) 1(یمكن أن تلجأ األطراف إلى خیارات أخرى لتسھیل التفاوض بشأن العقد، بما في ذلك   1

ات أو تحدید ما إذا كانت ھناك أي ثغر/ ویمكن أن یقّیم ھذا الخبیر الدرایة التقنیة التي سیتم نقلھا و. معلومات سریة لدى خبیر مستقل تعینھ الویبو
یمكن أن تتفق : الضمان) 2(؛ كما یمكن أن یساعد الوسیط األطراف في إبرام تعھد بالسریة فیما یتعلق بھذه المعلومات. في المعلومات المقدمة
التفاوض وإذا لم یتم االنتھاء من . إلثبات استعدادھا إلبرام اتفاق لدى ودیع ضمان یتفق علیھ مبلغ من المال في حساب ضماناألطراف على إیداع 

 . بشأن العقد بنجاح، تُعاد ھذه األموال إلى األطراف
إذا لم یتم  اللجوء إلى مجلس تسویة المنازعات، یمكن وكإجراء بدیل. مجلس تسویة المنازعاتوسیط دائم كبدیل لـبألطراف ا یمكن أن تستعین  2

 . التوصل إلى تسویة من خالل الوساطة
 علملوسیط مقابل البقاء على مبلغ مالي لالحتفاظ بخدمات اأداء العقد إلى الوسیط، ودفع  بشأنألطراف تقدیم تحدیثات منتظمة ا یمكن أن تختار  3

یجب على و. العقد اأداء التزامات كل طرف بموجب ھذ بشأن] ربع سنویة/ شھریة[یجب على األطراف تزوید الوسیط بتحدیثات " : بشأن أداء العقد
 . "العقد ابأداء ھذ علمالعقد والبقاء على  اوسیط طوال مدة ھذكللوسیط مقابل البقاء [] قدرھا ] ربع سنویة/ شھریة[ أتعاباألطراف دفع 

 . اإلنترنت عبر والتحكیم الوساطة إجراءات سیر بشأن المرجعیة الویبو قائمةو قواعد الویبو بشأن الوساطةمن  10انظر المادة   4
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المنازعات المتعلقة بعلوم  تسویةلبشأن الوساطة  یةنموذجبنود الویبو ال :المرفق الثاني
 الحیاة

 

 ،ذلك في بما ،العقد لھذا الحقة تعدیالت وأي بھ تتعلق أو بسببھ أو العقد ھذا بموجب تنشأ مطالبة أو خالف أو منازعة أي .1
 المطالبات وكذلك ،فسخھ أو خرقھ أو تنفیذه أو تفسیره أو الملزم إنفاذه أو صحتھ أو تكوینھ ،الحصر ال المثال سبیل على
ً وفق الوساطة إلى إحالتھایجب  ،التعاقدیة غیر  . قواعد الویبو بشأن الوساطةل ا

ً یتم تعیین الوسیط  .2 وعند اقتراح مرشحین . قواعد الویبو بشأن الوساطة من) أ(7لإلجراء المنصوص علیھ في المادة  وفقا
مفتوحة للخبراء قدر اإلمكان على قائمتھ ال )مركز الویبو(على األطراف، یجب أن یعتمد مركز الویبو للتحكیم والوساطة 

 . المتخصصین في علوم الحیاة

 1وسیط دائم: اختیاري[ .3

 ً تُحدد (حدد العقد یُ [أو ] نتیجة للوساطة) المبرمة العقود(العقد المبرم [ وسیط لمدةبوصفھ الیجب أن یظل الوسیط معینا
 ]2. لتسھیل تسویة أي منازعات أو خالفات قد تنشأ بشأن أداء ھذه العقود )]العقود

ویمكن إجراء جلسات الوساطة بالطریقة المتفق علیھا بین األطراف، بما في ذلك ]. حدد المكانیُ [ ھو مكان الوساطةیكون  .4
ویجب أن تكون اللغة المستخدمة في  3. االجتماعات عبر الھاتف أو مؤتمرات الفیدیو أو باستخدام أدوات عبر اإلنترنت

 4]. اللغةتُحدد [الوساطة ھي 

 

 

                                                
إذا لم یتم  اللجوء إلى مجلس تسویة المنازعات، یمكن وكإجراء بدیل. مجلس تسویة المنازعاتوسیط دائم كبدیل لـبألطراف یمكن أن تستعین ا  1

 . التوصل إلى تسویة من خالل الوساطة
 علملوسیط مقابل البقاء على مبلغ مالي لالحتفاظ بخدمات اأداء العقد إلى الوسیط، ودفع  بشأنألطراف تقدیم تحدیثات منتظمة ا یمكن أن تختار  2

یجب على و. العقد اأداء التزامات كل طرف بموجب ھذ بشأن] ربع سنویة/ شھریة[یجب على األطراف تزوید الوسیط بتحدیثات " : بشأن أداء العقد
 . "العقد ابأداء ھذ علمالعقد والبقاء على  اوسیط طوال مدة ھذكللوسیط مقابل البقاء [] قدرھا ] ربع سنویة/ شھریة[ أتعاباألطراف دفع 

 . اإلنترنت عبر والتحكیم الوساطة إجراءات سیر بشأن المرجعیة الویبو قائمةو قواعد الویبو بشأن الوساطةمن  10انظر المادة   3
في الجمع بین وساطة الویبو ومجالس تسویة المنازعات للویبو، فإنھا یمكن أن تستفید من وساطة الویبو، وأن یلیھا بند بشأن إذا رغبت األطراف   4

 . مجالس تسویة المنازعات في حالة عدم التوصل إلى تسویة
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مجالس تسویة المنازعات لتسویة المنازعات بنود الویبو النموذجیة بشأن  :المرفق الثالث
 المتعلقة بعلوم الحیاة

 

 إحالة المنازعات .1

 أدخل[ صلة ذات عقود وأي[ بھ تعلقی أو عنھ ینجم أو العقد ھذا بموجب ینشأ األطراف بین خالف أو منازعة أي حالتُ 
 عن المنازعات تسویة مجلس إلى ]]التفاصیل أدخل[ صلة ذات عقود وأي[ العقد لھذا الحقة تعدیالت وأي ]]التفاصیل

ً وفق 1طلب تقدیم طریق  . البند ھذا بموجب المعدلة بصیغتھا قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراءل ا

 التعاریف .2

 : ا البندھذ في

 قواعد الویبو بشأن قرارات الخبراء تعني "القواعد"

 . العقد ھذا بموجب األطراف تعینھالذي منازعات التسویة  مجلس عنيی "المنازعات تسویة مجلس"

 تسویة مجلس"عبارة و )"خبراء( خبیر" كلمة وتُستخدم. القواعد في لھا المحددة المعاني نفس والعبارات للكلمات یكون
 . مترادف بشكل "المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( عضو/ منازعاتال

 2 مجالس تسویة المنازعات تكوین .3

 فریق/ المنازعات تسویة مجلس فيوحید  عضو[ بصفتھم للعمل التالیین األشخاص تعیین على األطراف توافق : 1 الخیار[
 المنازعات تسویة مجلسفي  أعضاء ]3[ مكون من

 )]]األسماء( االسم[

 مجلسفي  أعضاء ]3[ من وحید المنازعات تسویة مجلس فریق/ عضو[ من المنازعات تسویة مجلس یتألف : 2 الخیار[
ً وفق تعیینھ یتم ]المنازعات تسویة  یعتمد أن یجب ،القواعد من 9 المادة بموجب تعیین أي إجراء ندوع. القواعد من 9 للمادة ا
 ]. الحیاة علوم في المتخصصین للخبراء المفتوحة قائمتھ على اإلمكان قدر الویبو مركز

 مدة التعیین .4

 ھذا مدة[ لمدة المنازعات تسویة مجلس في )أعضاءك( كعضو المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( عضو یعمل
 . ]عقد العقد ھذا إنھاء تاریخ بعد أشھر ستة[ تاریخ في وتنتھي العقد ھذا تاریخ من تبدأ التي الفترة[ ]العقد

 إشعار تقدیم طریق عن وقت أي في )تعیینھم( تعیینھ إنھاء المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( لعضو یجوز
 . ]أشھر ثالثةقبل [ لألطراف خطي

 . فوري بأثر وقت أي في المنازعات تسویة مجلس في عضو أي تعیین إنھاء على االتفاق لألطراف یجوز

ً وفق المنازعات تسویة مجلس عضو تعیین إنھاء عند  عضو تعیین على ألطرافا یمكن أن توافق ،لھذا البند ا
 . المنازعات تسویة مجلسجدید في 

                                                
 . الخبراءقواعد الویبو بشأن قرارات من  5المادة في الطلب واردة في  إدراجھاالمعلومات التي یجب   1
العقد، ورأت األطراف أنھ سیكون من المفید االحتفاظ بخدمات الوسیط، فقد یتم تعیین  بشأناألطراف وسیط الویبو لتسھیل التفاوض  عینتإذا   2

لجنة  باإلضافة إلى ذلك، عندما تكون األطراف قد أنشأت لجنة توجیھیة مشتركة، أوو. تسویة المنازعات مجلسوسیط الویبو نفسھ كعضو في 
 . تسویة المنازعاتألطراف أعضاء في ھذه اللجنة للعمل كأعضاء في مجلس ا یمكن أن تعینمماثلة، لإلشراف على أداء العقد، 
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 المعلوماتتبادل : اختیاري[ .5

 التزامات أداء بشأن ]سنویة ربع/ شھریة[ بتحدیثات المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( عضو تزوید األطراف على یجب
 یمكن أنو التحدیثات ھذه استعراض المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( عضو على ویجب العقد ھذا بموجب طرف كل

 مجلس )أعضاء( عضو لتمكین ضروریة تعتبر المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( عضو من إضافیة معلومات أي یطلب
 ]. العقد ھذا أداءعلم ب على البقاء من المنازعات تسویة

 ]والتصعید إلى التحكیم[ اتاتخاذ القرار .6

ً ملزم[ المنازعات تسویة مجلس یتخذه الذي القرار یكون  . ذلك خالف على األطراف تفقت لم ما ،لألطراف ]ملزم غیر/ ا

ً یوم ]30[ غضون في[  المحالة المسألة إحالة طرف ألي یجوز ،األطراف إلى بقراره مجلس تسویة المنازعات إبالغ من ا
ً وفق نھائيشكلھ ال یُحدد للتحكیم طلب تقدیم طریق عن ]معّجلال[ الویبو تحكیم إلى مجلس تسویة المنازعات إلى قواعد ل ا

 افتراضي تعیین أي إجراء عندو ]. ]محّكمین ثالثة[ ]واحد محّكم[ من التحكیم ھیئة تتألف[. ]معّجلال[ الویبو بشأن التحكیم
 الویبو مركز یعتمد أن یجب ،األطراف على مرشحین اقتراح ذلك في بما ،]معّجلال[ قواعد الویبو بشأن التحكیم بموجب

 . ]المكان حددیُ [ التحكیم مكان یكون أن جبوی. قائمة الویبو المفتوحة للخبراء المتخصصین في علوم الحیاة على اإلمكان قدر

 األتعاب والنفقات .7

 المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( عضو مع التشاور بعد المنازعات تسویة مجلس )أعضاء( عضو أتعاب تحدید یجب
ً وفق واألطراف  . القواعد من 22 للمادة ا

 المنازعات تسویة مجلس )عضاءأل( لعضو []قدرھا  ]سنویة ربع/ شھریة[ أتعاب دفع األطراف على یتعین : اختیاري[
 ]3. العقد ھذا أداءعلم ب على البقاء مقابل

 االتصاالت .8

 استخدام خالل من أو/ و اإللكتروني البرید طریق عن المنازعات تسویة مجلس بإجراءات یتعلق اتصال أي یكون أن یجب
 4. إلكترونیا البدیلة لتسویة المنازعاتالویبو سبل 

 اللغة .9

ً وفق تحكیم وأي[ المنازعات تسویة مجلس إجراءات في المستخدمة اللغة تكون أن یجب ھي  ]البند ھذا من )ب(6 للقسم ا
 . ]اللغة تُحدد[

                                                
3   ً  ". المعلومات تبادل"بشأن  5معلومات بموجب البند االختیاري  مجلس تسویة المنازعات إذا تلقى أعضاء قد یكون ھذا مناسبا
 . للویبو عبر اإلنترنت البدیلة لتسویة المنازعاتالسبل  انظر  4
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الصلة باتفاق اإلحالة بشأن تقییم  النموذجیة ذاتقرارات خبراء الویبو  :المرفق الرابع
 الملكیة الفكریة

 

ً وفق الخبراء قراراتإلجراء  لمسألة التالیةا نقدم أن على ھذا بموجب نتفق ،أدناه الموقعة األطراف ،نحن قواعد الویبو بشأن ل ا
 : قرارات الخبراء

 ]1تقییمھا سیتم التي التكنولوجیا أو الفكریة للملكیة موجز وصف[

ً  الخبیر تخذهی الذي القراریكون   . لألطراف] غیر ملزم[ ملزما

 أي عقد للخبیر یجوز ،األطراف بین االتفاق تم إذا أو ،اً ضروری ذلك الخبیر رأىوإذا . ]المكان حددیُ [ القرار مكان یكون أن یجب
 . مناسب شكل بأي أو ،إلكترونیة أدوات باستخدام أو الفیدیو مؤتمر أو الھاتف طریق عن واألطراف الخبیر بین اجتماعات

 . ]اللغة حددتُ [ ھي الخبیر تقریر في المستخدمة اللغة تكون أن یجب

 

                                                
واالستحواذ؛  االندماجالملكیة الفكریة، وعملیات  التعدي علىعلى سبیل المثال، في سیاق ترخیص الملكیة الفكریة بما في ذلك تحدید اإلتاوات، و  1

 . والتقاریر المالیة التعویضاتحساب والتمویل المدعوم بالملكیة الفكریة؛ و
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علوم المعمول بھ في منازعات قطاع السریة في الوساطة  تعھدنموذج  :المرفق الخامس
 الحیاة

 

ً مشارك بصفتي  في علیھا المنصوص السریة ألحكام باالمتثال أتعھد ،]2 الطرف[و ]1 الطرف[ بین الوساطة اجتماعات في ا
 : التالیة االلتزامات سیما وال ،قواعد الویبو بشأن الوساطة من 18-15 المواد

 . لقیام بذلكآخرین لب ولن استعین الوساطة اجتماعات من نوع أي تسجیلب أقوم نل . 1

 معلومات أي إفشاء أو استخدامب ،ذلك خالف على والوسیط الطرفان یتفق لم ما ،لن أقومو الوساطة سریة باحترام أتعھد . 2
 . خارجي طرف ألي سیاقھا في علیھا الحصولتم  أو بالوساطة تتعلق

ُ  بأن أتعھد ،الوساطة ھاءتنا ندع . 3  االحتفاظ دون ،یھإل األطراف أحد قدمھا التي المواد من غیرھا أو وثیقة أو موجز أي دیعأ
 ھاءانت بشأن الوسیط مع األطراف اجتماعات بشأن تدوینھا یتم مالحظات أي بالتخلص من أتعھد كما. منھا نسخة بأي

 . الوساطة

 : تحكیم أو قضائیة إجراءات أي في كانت طریقة بأي أو كدلیل أقدم لن ،ذلك خالف على الطرفان یتفق لم ما . 4

 ؛للمنازعة محتملة بتسویة یتعلق فیما الطرفین أحد قدمھا اقتراحات أو آراء أي )أ(

 ؛الوساطة أثناء الطرفین أحد قدمھا اعترافات أي )ب(

 ؛الوسیط عنھا یعرب آراء أو مقترحات أي )ج(

 ؛اآلخر الطرف أو الوسیط یقدمھ للتسویة مقترح أي لقبول استعداده یبد لم أو أبدى الطرفین أحد أنما یفید ب )د(

 القانون ىقتضا إذا أو تفاقاال اھذ مثل إلنفاذ بإجراء یتعلق فیما الالزم بالقدر إال ،الطرفین بین تسویة اتفاق أي )ھـ(
 . ذلك خالف

 الخارجیین المستشارین أو/ و الموظفین أو/ و الشركة مسؤولي من لمجموعة إفصاح عن المعلومات أي یقتصر أن جبی . 5
 المعلومات عن لھ أفصح الذي الشخص أن أضمن أن جبوی. الوساطة لغرض المعرفة إلى الحاجة أساس على للطرف

 . اإلفصاح بھذا القیام قبل ھنا علیھا المنصوص السریة االلتزامات بنفس التقید على ویوافق یفھم

 . بھ االلتزام على وأوافق التعھد بھذا أقر

 : تاریخال

 : سماال

 : التوقیع
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المتعلقة بعلوم  المنازعاتفي المعمول بھ لتحكیم ئي لجرااإل مراألنموذج  :المرفق السادس
 الحیاة

 

ً وفق ُعقد الذي التحضیري المؤتمر خالل أثیرت التي والمسائل ،اومواقفھ األطراف طلبات ضوء في قواعد الویبو  من 40 للمادة ا
 : ما یلي ھذا بموجب التحكیم ھیئة تقرر ،]التاریخ[ في ُعقد الذي ")الویبو قواعد(" بشأن التحكیم

ً وو. االتفاقمن [...] لمادة وفقاً ل وسیرھا التحكیم إجراءات سیُحدد شكل . 1  ،الحكم لھذا فقا

 ،ذلك في بما ،العقد لھذا الحقة تعدیالت وأي بھ تتعلق أو بسببھ أو العقد ھذا بموجب تنشأ مطالبة أو خالف أو منازعة أي"
 المطالبات وكذلك ،فسخھ أو خرقھ أو تنفیذه أو تفسیره أو الملزم إنفاذه أو صحتھ أو تكوینھ ،الحصر ال المثال سبیل على
ً وفق نھائي بشكل فیھا والبت التحكیم إلى إحالتھا یجب ،التعاقدیةغیر   التحكیم ھیئة تكونوت. قواعد الویبو بشأن التحكیمل ا

. ]اللغة حددتُ [ ھي التحكیم إجراءات في المستخدمة اللغة تكونو. ]المكان حددیُ [ التحكیم مكان یكونو. محّكمین ثالثة من
ً وفق المطالبة أو الخالف أو المنازعة في الفصل تموی  ". ]ةالقضائی الوالیة حددتُ [ لقانون ا

 ،]النطاق حددیُ [ تعلقت المنازعة أن على األطراف تفقت ،األطرافبناء على الطلب المقدم من  . 2

 النحو على التالي الزمني الجدول ھذا بموجب التحكیم ھیئة تحدد ،قواعد الویبو من 37 المادة بموجب بصالحیاتھا عمالً  . 3
 : األطراف علیھ اتفق الذي

 بیان الدعوى

 )قواعد الویبو من 41المادة (
 ]--رقم [یوماً بعد األمر اإلجرائي  30

 بیان الدفاع

 )قواعد الویبو من 42المادة (
 الدعوىیوماً بعد بیان  30

 یوماً بعد بیان الدفاع 15 رد المدعي

 یوماً بعد رد المدعي 15 رد إضافي للمدعى علیھ

 االنتھاء من إعداد جمیع الوثائق

 )قواعد الویبو من 50المادة (
 یوماً بعد الرد اإلضافي 30

 الوقائع شھودأقوال 

 )قواعد الویبو من 56المادة (
 یوماً بعد إصدار الوثیقة 30

 أقوال الشھود الخبراء

 )قواعد الویبو من 57و 56المادتان (
 الوقائع یوماً بعد إیداع أقوال شھود 30

 جلسة االستماع

 )قواعد الویبو من 55المادة (
 یوماً بعد إیداع أقوال الشھود الخبراء 30

 جلسة االستماعیوماً بعد  30 تقریر المدعي بعد جلسة االستماع

 جلسة االستماعل الالحقةالمدعي  إفاداتیوماً بعد  30 تقریر المدعي علیھ بعد جلسة االستماع
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 جلسة االستماعل الالحقةعلیھ  ىالمدع إفاداتیوماً بعد  15 رد المدعي

 یوماً بعد رد المدعي 15 رد إضافي للمدعى علیھ

 . إلكترونیا البدیلة لتسویة المنازعاتالویبو سبل  خالل من المحدد التاریخ في التقاریر جمیع تقدیم یجب
 

 تسعى التي األخرى واألدلة وثائقال تقدیم ،اإلمكان قدر ،األطراف على یتعین ،قواعد الویبو من 42و 41 بالمادتین مالً ع . 4
 الرد مع بالتزامن األخرى واألدلة التكمیلیة وثائقال تقدیم مكنوی. الدفاع وبیان الدعوى بیان مع بالتزامن لیھااالستناد إ إلى

 . اإلضافي والرد الدفاع بیان على

ً وفق . 5  في المضادة المطالبة أو للمطالبة ضمان بتقدیم الطرف تأمر أن التحكیم لھیئة یجوز ،الویبو قواعد من )ب(48 للمادة ا
 . الضمان حساب

 یجوز وال. رسمي غیر بشكل األخرى واألدلة وثائقال تقدیم طلباتتسویة  محاولة األطراف من التحكیم ھیئة تتوقع . 6
 تقدیم بشأن مسدود طریق إلى توصل إذا إال قواعد الویبو من )ب(50 المادة بموجب فصاحاإل طلبات تقدیم لألطراف

 . األخرى األدلة أو الوثائق

7 .  ً وقائع  شاھد كلل المحلفین الشھود أقوال واحد وقت في األطراف تقدم ،]التاریخ[ في ،قواعد الویبو من 56 للمادة وفقا
 بماة مفصل ه األقوالھذ مثل كونت أن وینبغي. قواعد الویبو من 55 بالمادة عمالً  االستماع جلسة في لیھاالستناد إ قترحت

 . الشاھد لذلك المباشرة الشھادة بمثابة كونت بحیث الكفایة فیھ

ً ووفق قواعد الویبو من 56 المادة لىبناًء ع . 8  الشھود أقوال تقدیم األطراف على یتعین ،أعاله المبین الزمني للجدول ا
 أن وینبغي. قواعد الویبو من 55 بالمادة عمالً  االستماع جلسة في لیھاالستناد إ قترحت خبیر شاھد كلل المحلفین الخبراء

 . الشاھد لذلك المباشرة الشھادة بمثابة تكون بحیث الكفایة فیھ بما مفصلة األقوال ھذه تكون

ً وفق االستماع جلسة في بشھادتھم اإلدالء منھم یُتوقع الذین الشھود برفض لألطراف یُسمح[ . 9  قواعد الویبو من 55 للمادة ا
ً وفق  ]. أعاله المبین الزمني للجدول ا

ً فقوو. ]التاریخ[ في قواعد الویبو من 55 بالمادة عمالً  االستماع جلسة تبدأ . 10  جلسة ستُعقد ،األطراف علیھ تاتفق لما ا
 ھیئة توقعوت 1. ]]العنوان[ في الموجودة ،]التحكیم جلسة مكان[ في[ أیام خمسة عن تزید ال لمدة ]اإلنترنت عبر[ االستماع

 . المناسب الوقت في األخرى اإلداریة والتفاصیل النسخ خدمات ترتیب األطراف من التحكیم

ً  ألطرافا یمكن أن تقدم . 11 ً كلی لرفض الدعوى التماسا  التحكیم ھیئة على یتعین ،االلتماسبعد تقدیم و. الھ یحلو كما اً جزئی أو ا
ولن یؤدي تقدیم أي . االلتماس تعلیق ینبغي كان إذا ما أو إحاطةجراء إل زمني جدولمن المناسب وضع  كان إذا ما تحدید

 . علیھ المتفق الزمني الجدول تأجیل أو تعلیق إلى الضرورةالتماس ب

. التحكیم إجراءات لغرض ضروریة تكون قد والحساسة الشخصیة البیانات معالجة أن قبلتو واألطراف التحكیم ھیئة قرت . 12
 بیانات أي معالجة عند ]الصلة ذات البیانات حمایة ولوائح قوانین[ ألحكام االمتثال على واألطراف التحكیم ھیئة وافقوت

 2. التحكیم بإجراءات یتعلق فیما ]القضائیة) الوالیات(الوالیة [ في مقیم شخص ألي شخصیة

 التحكیم ھیئة عن نیابة
 
 ]تاریخال[
 

 

                                                
 . بالحضور الشخصيالفیدیو أو باستخدام أدوات عبر اإلنترنت أو  مؤتمراتتختار األطراف عقد جلسات استماع عن طریق  یمكن أن  1
 المبادئ التوجیھیة للویبولالطالع على مزید من المعلومات عن الطریقة التي یدیر بھا مركز الویبو البیانات الشخصیة، یرجى الرجوع إلى   2

 . وساطةللبشأن تقدیم حالة 
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