
 

 الويبو وفق قواعدازعات الملكية الفكرية التحكيم في من

Arbitration in the IP Disputes According to WIPO Rules 

 إعداد 
 محمد نايف يوسف الثوابية

 االستاذ الدكتور  إشراف
 الهيجاءمحمد إبراهيم أبو 

                 لحصول على درجة الماجستيرلمتطلبات ا رسالة استكماالا قدمت هذه ال
 في القانون الخاص

 قسم القانون الخاص 
 كلية الحقوق 

 جامعة الشرق األوسط
 0202 حزيران،



 ب
 

 تفويض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 قرار لجنة المناقشة

 

 

 

 

 



 د
 

 وتقديرشكر 

ي المشرف تاذأس والتقدير والعرفان إلىكر أتقدم بكامل الش ومن ثم، وتعالى أولا الشكر هلل سبحانه 

التحفيز و  ومنحني الثقة، الرسالة الذي قبل اإلشراف على هذه الدكتور محمد إبراهيم أبو الهيجاءاألستاذ 

يم في لعظاألثر ا الكبيرلصبره  وقد كان، ونصح دؤوبجيهات تو  منوحباني على ما أسداني المستمر، و 

 إنجاز هذه الرسالة.

 كلية األثروالشاتهم الموضوعية لمالحظ، لما ستكون لجنة المناقشة والتقدير إلىشكر كما أتقدم بال

 .خيراا وجزاهم اهللذه الرسالة في تنقيح ه

قدموه من  افيمالذين كان لهم الدور الفاعل  ألعضاء الهيئة التدريسية واإلداريةوكما أتقدم بالشكر 

 معلومات قّيمة خالل فترة دراستي.

رسالة هار هذه العلى مساعدته المشكورة في إظ زبيديطه ال لألستاذوالتقدير  وكامل العرفان 

  .على شكلها هذا

 الباحث

 

 

 

 

 



 ه
 

 اإلهداء

 مالكي التي غمرتني بحنانها وعطفها إلى 

 أمي الغالية أطال اهلل بعمرها

  وعلمني حتوانياإلى القلب الكبير الذي 

 أبي العزيز أطال اهلل بعمره

   وأنار درب علميإلى من وجهني 

 فراس  الدكتور األخصائي خيأ

 والسند المتينالقلب الحنون إلى 

 وأختي نانسيختي ميسون أ

 

 *أهدي هذه الرسالة المتواضعة*

 الباحث

 

 

 

 

  



 و
 

 فهرس المحتويات
 أ ........................................................................................... العنوان
 ب ........................................................................................ تفويض

 ج ............................................................................... قرار لجنة المناقشة
 د ..................................................................................... شكر وتقدير

 ه .......................................................................................... اإلهداء
 و ................................................................................ فهرس المحتويات

 ح ........................................................................... باللغة العربية الملخص
 ط ........................................................................ الملخص باللغة اإلنجليزية

 األول: خلفية الدراسة وأهميتهاالفصل 
 1 ..................................................................................... أول: المقدمة

 3 ............................................................................. ثانيا: مشكلة الدراسة
 3 ............................................................................. ثالثا: أهداف الدراسة

 4 ............................................................................. لدراسةرابعا: أهمية ا
 4 ............................................................................ خامسا: أسئلة الدراسة

 4 ............................................................................ دراسةسادسا: حدود ال
 4 .......................................................................... سابعا: محددات الدراسة

 5 ........................................................................ثامنا: مصطلحات الدراسة
 6 ........................................................................... اإلطار النظريتاسعا: 

 6 ......................................................................... عاشرا: الدراسات السابقة
 8 ................................................................... الحادي عشر: منهجية الدراسة

 الفصل الثاني: ماهية قواعد التحكيم الخاصة بالملكية الفكرية الصادرة عن الويبو
 11 ...................................... والتحكيمالمبحث األول: التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة 

 11 .............................................................. المطلب األول: مفهوم التحكيم    
 15 ....................................................... المطلب الثاني: قواعد الويبو للتحكيم    



 ز
 

 55 ................................. المبحث الثاني: التحكيم المستعجل لدى مركز الوساطة والتحكيم
 55 ................................................... المطلب األول: مفهوم التحكيم المستعجل    
 52 ................................................... المطلب الثاني: قواعد التحكيم المستعجل    

 الفصل الثالث: تحكيم منازعات الملكية الفكرية إلكترونياا
 33 .................................. المبحث األول: ماهية تحكيم منازعات الملكية الفكرية إلكترونياا

 33 ...................... المطلب األول: التحكيم اإللكتروني مفهومه وشروط صحة التفاق عليه    
 43 ....................... المطلب الثاني: تحكيم منازعات الملكية الفكرية إلكترونياا صوره ومزاياه    

 42 ................................ المبحث الثاني: آلية التحكيم اإللكتروني لدى مركز الويبو للتحكيم
 42 ................................. المطلب األول: المبادئ األساسية لعملية التحكيم اإللكترونية    

 54 ............................ المطلب الثاني: جلسات تحكيم منازعات الملكية الفكرية إلكترونياا     
 الفصل الرابع: معوقات فض منازعات الملكية الفكرية عن طريق التحكيم

 61 ................ المبحث األول: معوقات تحكيم منزاعات الملكية الفكرية لدى مركز الويبو للتحكيم
 61 ..... المطلب األول: المعوقات العملية التحكيمية وفق قواعد الويبو للتحكيم والتحكيم المستعجل    
 68 ............................ المطلب الثاني: معوقات تحكيم منازعات الملكية الفكرية إلكترونياا    

 31 ................................ المبحث الثاني: آثار التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة والتحكيم
 31 ......................................... المطلب األول: قابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم    
 38 ............................ للوساطة والتحكيمالمطلب الثاني: آثار التحكيم لدى مركز الويبو     

 الفصل الخامس: الخاتمة والنتائج والتوصيات
 83 ................................................................................... أول: الخاتمة
 84 ................................................................................... ثانياا: النتائج

 85 ............................................................................... ثالثا: التوصيات
 83 ....................................................................... والمراجعقائمة المصادر 

 



 ح
 

 التحكيم في منازعات الملكية الفكرية وفق قواعد الويبو
 محمد نايف يوسف الثوابية: إعداد

 محمد إبراهيم أبو الهيجاء: االستاذ الدكتورإشراف 
 الملخص

 تباعن طريق اعمركز الويبو للوساطة والتحكيم  ازعات الملكية الفكرية الذي يقدمهالتحكيم في منإن 
يثير العديد من  ؛بقواعد الويبو للتحكيم وقواعد الويبو للتحكيم المستعجل المتمثلةو  األنظمة القانونية لديه

كرية هو أمر ية الفتعود في األساس إلى أن وجود قواعد تخص التحكيم المتعلق بنزاعات الملكالتساؤلت 
باإلضافة إلى تمكين يقدم نخبة من المحكمين المختصين ن المركز لم يكن موجوداا سابقاا، حيث إ

لفة كالمستعجل والتحكيم اإللكتروني لختصار الوقت والتمن اللجوء إلى قواعد التحكيم المحتكمين 
ا أنه يتم الفصل بالنزاعات المحالة، يفي التحكيم العاد الموجودة  له بوقت قصير نسبيا. علما

تجلى في ي للتحكيم المستعجل لما لها من دور وقواعد الويبومعالجة قواعد الويبو للتحكيم كما أن 
م طلب من تقدي ءا بتداا وذلك، الملكية الفكرية الوصول لحل ودي ألي منازعات تنتج عن فرع من أفرع

ذين النوعين من تتم في ه التحكيمية التي وبيان اإلجراءاتتباعها االواجب  وطرق التبليغالتحكيم للمركز 
حكيم المذكورة أنواع التكل نوع من  وتبنيد مزاياإلى بيان ماهية التحكيم اإللكتروني كما التطرق  ،التحكيم

 لتحليليالمنهج الوصفي اتبع الباحث نظام ، حيث امنها ومع ذكر المعوقات التي قد تعتري كاًل  ،اسالفا 
 .في كتابة هذه الرسالة

رية من الضرورات الملحة لفض منازعات الملكية الفك لدى الويبو إن التحكيم المستعجللنا  وقد تبين
كيم العادي عن التح وبذلك يتميزالتي قد يترتب عن إطالة أمد الفصل في النزاع الناتج عنها اي ضرر 

لزام المحتكمينفي تقليل المدد اإلجرائية   .على اختيار محكم واحد فقط وا 

التحكيم األجنبية الصادرة عن  وتنفيذ أحكام اعترافتوصيات الباحث هي إيجاد نظام  من أهمو 
 الهدف األساسي من لجوء األطراف لتحكيم وسرعة لتحقيقالمنظمات الدولية بحيث يكون أكثر فعالية 

 .وهو السرعةمنازعات الملكية الفكرية بينهم 

 الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية، التحكيم، قواعد الويبو.
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Abstract 

The arbitration of intellectual property disputes provided by the WIPO Mediation and 

Arbitration Center; By following his legal systems represented by the WIPO Arbitration 

Rules and the WIPO Rules for Expedited Arbitration raises many questions mainly due to 

the fact that the existence of rules pertaining to arbitration related to intellectual property 

disputes is something that did not exist previously as the center offers a selection of 

specialized arbitrators in addition to empowering the arbitrators From resorting to the rules 

of expedited  arbitration and electronic arbitration to shorten the time and the cost in regular 

arbitration, knowing that the disputes referred to him are settled in a relatively short time. 

Moreover, the treatment of the WIPO Arbitration Rules and the WIPO Arbitration Rules 

for Expidited Arbitration as it has a clear role in reaching an amicable solution to any disputes 

arising from a branch of intellectual property, starting with the submission of the Arbitration 

request to the Center, the methods of notification to be followed, and an indication of the 

arbitration procedures that take place in these two types. From arbitration, as well as 

explaining the nature of electronic arbitration and categorizing the advantages of each type 

of arbitration mentioned above, and with mentioning the constraints that each may suffer, as 

the researcher followed the descriptive analytical method system in writing this thesis. 

It was clear to us that expedidet arbitration with WIPO is an urgent necessity to settle 

intellectual property disputes, which may result in prolonging the settlement of the dispute 

resulting therefrom any harm, and thus distinguished from ordinary arbitration in reducing 

procedural periods and obliging the arbitrators to choose only one arbitrator. 

And among the most important recommendations of the researcher is to find a system of 

recognition and implementation of foreign arbitration provisions issued by international 

organizations so that it is more effective and speedy to achieve the primary goal of the parties 

resorting to arbitration of intellectual property disputes between them, which is speed. 
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 :األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها 

  المقدمةأوال: 

،  ود التجاريةن العقع الناتجةلفض المنازعات  الحديثة نسبًياو  التحكيم أحد أهم الوسائل البديلة يعد

رتبط بيعتها الخاصة التي تلما لطو ، أنواع العقود التجاريةأحد أهم ن حقوق الملكية الفكرية تعد حيث إ

قواعد تحكيمية  تداعابالمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى  اتجهتفقد ؛ الفكري لإلنسانالنتاج و  بالبتكار

من العالية  اءةالكفوتوفير محكمين يمتازون بالخبرة و الطبيعة من حيث كيفية اإلثبات تتناسب مع هذه 

ا أكريةفي أفرع الملكية الف الختصاص ذوي ية الفكرية للملكن المنظمة العالمية ، وما يثنى عليه أيضا

 أوجدت الحجر األساس للتحكيم اإللكتروني من خالل البريد اإللكتروني أو المقابلة بالفيديو.

 التيو  الملكية الفكرية من المواضيع الهامة التي تنشأ في القوانين الداخلية، موضوع وحيث يعتبر

 اهتمام المنظمات الدوليةعالميا بواسطة قواعد القانون الدولي، فالبعد الدولي لها جعلها محل تنظم 

والعالمية، خاصة من حيث التنظيم، التعاون والحماية، وحل المنازعات التي قد تثور منها قليمية اإل

 .بشأنها

المحمية  ةالحديث لحقوقاهم أتعتبر الملكية الفكرية من  وهذا الجهد الدؤوب كان نتيجة حتمية حيث

ق العينية الحقو تتسم بطبيعة خاصة جمعت ما بين حيث ، وقوانين وضعيةدوليا بموجب معاهدات دولية 

أدبي  فهي ذات طابع، شتركة من هذين النوعين من الحقوقعلى سمات م لحتوائها؛ والحقوق الشخصية

 .حق ملكية الشخص على نتاج فكره من اختراعات ومصنفات وهي تعتبر، الوقت مالي بذاتو 
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ما أدى م؛ نتشارها على مستوى دوليلى اإأدى التطور السريع الملحوظ لهذا النوع من الملكية  قدو 

 تيجةأو ن، لنفسه حق ملكية مصنف فكريلنسب  أحد الشخاص لدعاءإما نتيجة  منازعاتلى ظهور إ

ملكية الفكرية فال ،عتدى عليهاالنتهاكات التي تتنوع باختالف الحقوق التي ي  لى العديد من إ تعرضها

والتصاميم  منها المتعلق بالختراعاتو ، الفنيةدبية و حقوق منها المتعلقة بالمصنفات األمن ال اتتضمن عددا 

جمع بينها ينه يبقى هناك عنصر هام أعلى الرغم من تعدد صورها إل و ، الصناعية و العالمات التجارية

 .بداع والبتكار الذي يشكل جوهر الملكية الفكريةاإل جميعا وهو

نشأ بديلة لفض المنازعات التي ت االمنظمات الدولية طرق كان ل بد من إيجادونتيجة لما ذكر سالفا 

برة من تتطلب خ ةلما لها من طبيعة خاص؛ نظمة المحاكم الرسميةألبديلة عن الملكية الفكرية بوسائل 

يبو بقيامها هذا ما فعلته الو و  ،ولروح تلك النصوص والقواعد دهالنصوصها ولقواع اا واعيا وفهما ، نوع خاص

منازعات بسبل وسائل تسوية ال ابوصفهبسن قواعد للتحكيم خاصة بالمنازعات الناتجة عن الملكية الفكرية 

حكيم إلى جنب مع الت المستعجل الذي يهدف جنبااالتحكيم والتي تتضمن التحكيم العادي و ، بديلة

بيانها في هذه ب سيقوم الباحث التي و ، للتقليل من مدة التحكيم ي إلى تحقيق السرعة والمرونةاإللكترون

 .نقص أمبعض قواعدها من عيوب سواء بغموض  قد يعتري وما، وذكر ما يميزها الرسالة

حالة : اهنم، عديدة لحالت حلولن هذه القواعد تناولت ة أحرك الفضول لدى الباحث في الكتابومما 

دخلت أما وك ،بطريقة مختلفة عن باقي القواعد التحكيم و لغةو/أمكان طراف التحكيم على أم اتفاق عد

م بالحداثة التي تتس وهي التجارب، يلجأ لهان أطراف التحكيم أحد نات التي يمكن ألنواع البيّ أمن  انوعا 

 الباحث وسيتطرق، أهمية بالغة في بعض النزاعات الناتجة عن حق من حقوق الملكية الفكرية وتعد ذات

 .يضاحها في هذه الرسالةإ إلى
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للتحكيم  تتطرققلة المراجع التي  فهي كتابة هذه الرسالةلى إدفعت الباحث ن المبررات التي أما ع

نواع أماية ح المتزايد فيالهتمام والوعي  وكذلك فإن، ويبوفق قواعد الو في منازعات الملكية الفكرية 

نتاج الذهني على اإل نيالمعنويالطبيعيين و  شخاصقبال من قبل األلى زيادة اإلإة قد أدى الفكري الملكية

 نظمةاأل يلة عنبطرق بد همية الدراسة في سبل حل النزاعات التي قد تنشأ عنهأ مما يثير؛ والستثمار فيه

 .المحاكم الرسمية المتبعة لدى

 مشكلة الدراسةثانيا: 

ما لها من ل قواعد الويبو للتحكيم و قواعد الويبو للتحكيم المستعجل معالجة تكمن مشكلة الدراسة في

واجب يم للمركز وطرق التبليغ المن تقديم طلب التحك ابتداءا ، في فض منازعات الملكية الفكرية دور

بيان ماهية  ىباإلضافة إل، تتم في هذين النوعين من التحكيم التحكيمية التي اإلجراءاتبيان  و، تباعهاا

ن أنواع وتحديد نطاق كل ممن أنواع التحكيم المذكورة سالفاا، وبيان مزايا كل نوع ، التحكيم اإللكتروني

رتبة على تباإلضافة إلى بيان اآلثار الممنها،  المعوقات التي قد تعتري كاًل  التحكيم المذكورة مع ذكر

ر الصادر عن في القرا إمكانية الطعنهيئة التحكيم التابعة لمركز الويبو للتحكيم من  عنالقرار الصادر 

 .وآلية تنفيذه به العتراف إجراءاتإلى  هيئة التحكيم

 هداف الدراسةأثالثا: 

 :كالتالي هيو  ،موسع ومعمق فيها تحر  هداف التي تحتاج لبحث و يد من األن هذه الرسالة تتناول العدإ

 .الفكرية الصادرة عن الويبو قواعد التحكيم الخاصة بالملكية ماهية توضيح-1

 . اا إلكترونيمنازعات الملكية الفكرية  الضوء على تحكيم تسليط-5

 .فض منازعات الملكية الفكرية عن طريق التحكيمالتي تعتري  المعوقات-3
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 أهمية الدراسةرابعا: 

مساعدة فتكون ب ةالعملي األهميةما أف ،الباحثينو الوطنية  المكتبة بإثراء العلميةهمية هذه الرسالة أتكمن 

ريد عرض يلمن للويبو التحكيم التابع  التحكيم في مراكز التي تتخلل اإلجراءات يضاحا  و ، صناع القرار

 .يم المستعجلللتحكيم والتحكنزاعه الناتج عن فرع من أفرع الملكية الفكرية للتحكيم وفق قواعد الويبو 

 أسئلة الدراسةخامسا: 

 ؟الويبو لدىهناك قواعد خاصة متعلقة بالتحكيم في الملكية الفكرية  هل-1

 ؟اا إلكترونيمنازعات الملكية الفكرية تحكيم  إجراءاتفي  الختالف ما-5

 ؟تحكيمفض منازعات الملكية الفكرية عن طريق ال المعوقات التي تعتري ما-3

 حدود الدراسةسادسا: 

 .يبوالو لدى  قواعد التحكيم سن وهو تاريخ 5151 لىإ 1224من عام  :الحدود الزمانية

 تحكيم يتبعان للويبو.لل وسنغافورا كمراكز سويسرا-جنيف  :الحدود المكانية

 محددات الدراسةسابعا: 

 م نتائج البحث على مجتمع الدراسة.و يمنع من تعميأ ل يوجد ما يحدّ 
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 مصطلحات الدراسةثامنا: 

 .اي جعله حكما أصدر حكم ي حكِّم بتشديد الكاف، م :لغةا  التحكيم

"وسيلة لحل النزاعات تمّكن األطراف بواسطتها أن يحسموا ما يثور بينهم من خالفات : االتحكيم قانونيً 

اق بموجب اتفحالّية أو مستقبلية عن طريق محكم أو محكمين أو منظمة متخصصة يختارهم األطراف 

 1 خاص في الحدود المرسومة قانوناا".

صل في فأطراف عالقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم ال اتفاقهو  :االتحكيم إجرائيً 

أو يتولى ، نم كمحكميحتمل أن تثار عن طريق أشخاص يتم اختيارهأو التي ي  ، المنازعة التي ثارت بينهم

 اختيارة بكيفي على التحكيم بياناا اتفاقهماألطراف تحديد أشخاص المحكمين أو على األقل يضمنون 

لى هيئة أو مركز من الهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية أو أن يعهدوا إ، المحكمين

 2 الهيئة أو المركز. بهذهالتحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة 

تها إلى دة تتم ترجميدل على ما ينتجه العقل البشري من أفكار محد مصطلحهي : الملكية الفكرية

ة النشاط الفكري لإلنسان في الحقول الفنيمن فيدخل في نطاقها كافة الحقوق الناتجة ، أشياء ملموسة

 3 .ذلك شابه والصناعية والتجارية وما واألدبية والعلمية

                                                           
  1 رحيم، عامر علي )1891(. التحكيم بين الشريعة والقانون. ط1، مصراته، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. ص23

 5، القاهرة، دار النهضة العربية. ص2(. التحكيم التجاري الدولي. ط3112بريري، محمود مختار ) 2

 35دار الثقافة للنشر والتوزيع.ص ، عمان:2(. المدخل إلى الملكية الفكرية. ط3111زين الدين، صالح)3 
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: هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون العالمية للملكية الفكرية""المنظمة  الويبو

والويبو وكالة من وكالت األمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ، معلومات في مجال الملكية الفكريةوال

 1 دولة عضوا. 125ويبلغ عدد أعضائها 

 اإلطار النظريتاسعا: 

 فصول بحيث ستتناول هذه الدراسة ما يلي: خمسةتتضمن الدراسة وعناوينها 

 .خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول

 .قواعد التحكيم الخاصة بالملكية الفكرية الصادرة عن الويبوماهية  الفصل الثاني:

 اا.إلكتروني منازعات الملكية الفكرية تحكيم الفصل الثالث:

 .طريق التحكيم الفكرية عنفض منازعات الملكية معوقات  الفصل الرابع:

 / التوصيات. الخاتمة / النتائج الفصل الخامس:

  الدراسات السابقةعاشرا: 

لى عدم إفي ذلك  ويعود السبب، النادرة تعتبر الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من الدراسات

نما ، ن طريق التحكيملى منظمة الويبو لفض النزاعات عإاللتفات  عالمات لها عادة في ال جوءلال يتموا 

 بعض الدراسات لىإنشير  وفيما يلي، صناف العالمات التجارية المحميةأفي  ومنشوراتها المتعلقةتجارية ال

 لت مواضيع مشابهة لموضوع الدراسة:التي تناو 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020).<< inside WIPO, What is WIPO>> (On-
line), available: https://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html 
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لملكية دور التحكيم في حل منازعات ا"، (5113)، عمر مشهور حديثة الجازي-األولى: الدراسة  - 

 14اة البنائية: ورشة عمل للقض تطبيق قانون الملكية الفكرية والسعة القضائية" ورشة عمل الفكرية

 .ن، األردن، الجامعة األردنية، عمااغسطس

ئص خصا تضمنت-للقضاةوالذي كان عبارة عن محاضرة -تناول الباحث الدكتور في هذا البحث  -

 ومزايا التحكيم ،النزاعات بالطرق البديلةتسوية و  ،بديلةتسوية نزاعات الملكية الفكرية عن طريق الوسائل ال

 .وسيلة من الطرق البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكريةك

الوقائع  على تلك مقتصراان موضوع البحث قد جاء أموضوع دراستي عن موضوع البحث في يختلف  -

لوسائل اموضوع دراستي يتناول التحكيم في الملكية الفكرية حسب الويبو متضمنا بينما ، المذكورة سابقا

ة التحكيم الدول باتباع قرار هيئ ومدى إلزاميةالصادرة عنها القرارات  آثارمبينا ، المتبعة لدى تلك المنطمة

 .التحفظية اإلجراءات باتخاذالتابعة للويبو فيما يتعلق 

التحكيم المستعجل لفض منازعات (. 5111) ، طارق عارف حسنالحياصات-الثانية: الدراسة  -

  ، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.ماجستير غير منشورة( )رسالة .الملكية الفكرية

تناولت هذه الدراسة موضوع التحكيم المستعجل كوسيلة من الوسائل البديلة لفض منازعات الملكية  -

لى ضبط التعريف ع رسالتهومخصصا ، نظمة العالمية للملكية الفكريةلمالفكرية لدى مركز التحكيم التابع ل

، هقواعد العامة من حيث بيان طبيعت، وتطبيق الام في ظل إغفال النظام عن تعريفهالسليم لهذا النظ

لواردة ، مع بيان مزاياه وعيوبه واإلجراءات األنواع العديدة للتحكيموتحديد اإلطار الذي يحتويه في ضوء ا

 فيه.
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همية خرى ذات األهذه الدراسة في بيان الوسيلة األ ه عنيلإالدراسة الذي تطرقت  ويختلف موضوع -

 يم التابعوالتحككوسيلة بديلة من وسائل فض النزاعات لدى مركز الوساطة  وهي التحكيم والدور األعظم

لقرارات الصادرة المترتبة ل وبيان اآلثار، عجلستللتحكيم الم ، باإلضافةلمنظمة العالمية للملكية الفكريةل

 .الطعن بهامكانية ا  مة و عن هذه المنظ

 منهجية الدراسةالحادي عشر: 

لمتبعة لدى خالل تحليل القواعد ا وذلك من، الدراسة المنهج الوصفي التحليلي سيتبع الباحث في هذه

وصفه طريقة التحكيم ب دورحيث سيتم بيان ، العالمية لحماية الملكية الفكريةكز التحكيم في المنظمة امر 

 .والتحكيمعن مركز الوساطة  والقرارات الصادرةمثلة األ وعرض بعض، فض النزاعات قمن طر 
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  :الفصل الثاني
 قواعد التحكيم الخاصة بالملكية الفكرية الصادرة عن الويبو.ماهية 

" م مركز اس عليهوأطلقت البديلة لفض المنازعات  ي الوسائلقامت الويبو بإنشاء مركز مختص ف

ة الفكرية ملكيحقوق الالمنازعات الناتجة عن  فضطرق في تطوير  وذلك للرغبة" والتحكيم للوساطةالويبو 

 مستعجلوالتحكيم والتحكيم الالوساطة  التي يوفرها هذا المركز هي ومن الوسائللما لها من طبيعة خاصة، 

عنها  فض المنازعات التي قد تعجز والمرونة فيسرعة التتسم ب الوسائلن هذه ، حيث إوقرارات الخبراء

جراءات من وقت  وما تستهلكهالوسائل التقليدية من محاكم   .بالجمود تتسموا 

همية في فض المنازعات التي تتسم بطابع تجاري ومنها حقوق أللوسائل البديلة من  ولما، ولذلك

 حيث ،عة خاصةمن طبي لهما لما المستعجلوالتحكيم لى بيان التحكيم الباحث إ سيتطرق، الملكية الفكرية

 لى مبحثين:إ وذلك من خالل تقسيمه، بل الويبومن ق ووضع قواعد خاصة بهما اتم تقنينهم

  .والتحكيم: التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة ولالمبحث األ

 والتحكيم.تعجل لدى مركز الوساطة : التحكيم المسالمبحث الثاني
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  :ولالمبحث األ 
 والتحكيمالتحكيم لدى مركز الويبو للوساطة 

حد أ م بوصفهوالتحكيز الويبو للوساطة يتناول الباحث في هذا المبحث بيان مفهوم التحكيم لدى مرك

ويبو ببيان قواعد السيقوم الباحث  ومن ثم ،الوسائل البديلة لفض المنازعات الذي يقدمه هذا المركز

ريعات التش منصوص عليها فيقواعد قانونية عدة  منومختارة تقاة ن هذه القواعد من، حيث إللتحكيم

  .الباحث هذا المبحث من خالل المطالب اآلتية وعليه سيتناول، والتفاقيات الدولية

 مفهوم التحكيم المطلب األول: 

 قواعد الويبو للتحكيم: المطلب الثاني

  :ولالمطلب األ 
 مفهوم التحكيم 

ذلك ، و حكيموالته مركز الويبو للوساطة مفهوم التحكيم الذي يقوم ب في هذا المطلب يوضح الباحث

بيان  باإلضافة إلى ،في قواعد الويبو للتحكيم امحددا  اقبل بيان اتفاق التحكيم الذي وضع له المركز تعريفا 

خالل تقسيمة إلى أفرع كالتالي: الفرع  وذلك من ن يأخذ شكلها هذا التفاقالتي من الممكن أ الصور

، الفرع التحكيمو األول تعريف التحكيم، الفرع الثاني صور التحكيم التي يمتاز بها مركز الويبو للوساطة 

 .مفهوم إتفاق التحكيمالثالث 
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 الفرع األول: تعريف التحكيم

ث ببيان تعريف فسيقوم الباح؛ طرق إليراد تعريف لمفهوم التحكيمن قواعد الويبو للتحكيم لم تتحيث إ

وسع أو إما للت إليه التي تطرقت التجاهاتخالل بيان أهم  وذلك من، في الفقهالتحكيم وفق ما ورد 

 التضييق في بيانه له.

مّكن زاعات توسيلة لحل الن": نهفه بألى التضييق في تعريف التحكيم فعرّ اتجه جانب من الفقه إ

مين كأو مستقبلية عن طريق محكم أو محة يّ حالما يثور بينهم من خالفات  ان يحسمو األطراف بواسطتها أ

 1 ."ق خاص في الحدود المرسومة قانونااطراف بموجب اتفاأو منظمة متخصصة يختارهم األ

أطراف عالقة  اتفاق" :نهفعرفه بأفي تعريف التحكيم لى التوسع بينما اتجه جانب آخر من الفقه إ

على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم أو التي يحتمل ، غير عقدية انونية معينة عقدية أوق

أو يتولى األطراف تحديد أشخاص المحكمين أو ، طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمينأن تثار عن 

ى هيئة أو مركز ليعهدوا إ أو أن، المحكمين اختياربكيفية  على التحكيم بياناا اتفاقهمعلى األقل يضمنون 

 خاصة بهذها للقواعد أو اللوائح الالهيئات أو مراكز التحكيم الدائمة لتتولى تنظيم عملية التحكيم وفق من

 2 "الهيئة أو المركز.

إنه جاء  ؛ حيثكان موفقا في بيان تعريف التحكيمول من الفقه هو من أن الجانب األ ويرى الباحث

  .، حيث يتناول كافة جوانب عملية التحكيمما تعريفعند وضع  اتباعهالواجب  وهو األمرجامعاا مانعاا 

  

                                                           
  1 رحيم، عامر علي )1891(. التحكيم بين الشريعة والقانون. ط1، مصراته، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. ص23

 5، القاهرة، دار النهضة العربية. ص2(. التحكيم التجاري الدولي. ط3112بريري، محمود محتار ) 2
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   والتحكيم: صور التحكيم التي يمتاز بها مركز الويبو للوساطة الثانيالفرع 

م التي بيان صور التحكي والتحكيم يجبمركز الويبو للوساطة  مفهوم التحكيم لدى وللوصول إلى

زاوية التي يتم لل افإن هناك العديد من صور التحكيم تبعا  ،تنطبق على التحكيم الذي يوفره هذا المركز

بها التحكيم  فإن الصور التي يمتازباستقراء الباحث للقواعد التي تم وضعها من قبل المركز و  ،اليهالنظر إ

 :نهأ هو

 : تحكيم تجاري دولي مختص بالنظر في نزاعات الملكية الفكرية أوال

ر حكومية( و شركات )غيأ افرادا أا طرافهأيكون  والمحلية التيدولية منها ن منازعات الملكية الفكرية الإ

التي تنشأ  فإن المنازعات ما على الصعيد الدولي، أالتحكيم وفق قواعد الويبو ممكنا هي التي يكون فيها

نظام راف فإن طالفكرية التي تتسم بتعدد األ ومنها الملكيةبين الدول على صعيد نظام العالقات التجارية 

 1 تسوية المنازعات عن طريق التحكيم يتم لدى منظمة التجارة العالمية الذي يعنى بالفصل فيها.

 لنظروالسعودية للجوء قطر ، هو لى هذا التحكيماللجوء إالحديثة التي تم من خاللها  ومن األمثلة

 (beoutQ)قيام قناة شبهة  وذلك في، نتهكت حقوق الملكية الفكرية لقطرذا كانت السعودية قد افيما إ

 2 ( المملوكة لقطر.beINقوق بث قناة )المملوكة من السعودية بقرصنة ح

 : تحكيم مؤسسي ثانيا

                                                           
(. )التحكيم والملكية الفكرية(، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس وطالب الحقوق في 3112البدراوي، حسن ) 1 

 2ابريل، الجامعة األردنية، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، ص 9-6الجامعة األردنية للفترة من 
2 World Trade Organization official website, (2019).<< DS567: Saudi Arabia — Measures concerning the 
Protection of Intellectual Property Rights>> (online), available: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds567_e.htm 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds567_e.htm
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 ،الختصاصو تتمتع بالستقاللية  مركز أو مؤسسة ويعتبر التحكيم تحكيما مؤسسيا متى جرى في ظل

دارة  وقواعدها التنظيمية إجراءاتها وتقوم بوضع ين في لنفسها باختصاص مع تحتفظوكما ، مكاتبهاوا 

 فسهميتولى الخصوم بأنعن التحكيم الخاص الحر الذي  وهو يختلف تطبيق لئحة التحكيم المذكورة،

ما يتولون ك ،و التجاري الذي نشب بينهمالمدني أ عافي النز  وذلك للفصلالمحكم أو المحكمين  رايختا

 1 .والقواعد التي تطبق بشأنه اإلجراءاتفي الوقت ذاته تحديد 

 التحكيم كونو تنطبق على التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة  الصفةن هذه يرى أ الباحث ولذلك فإن

لى ع وباتفاق األطرافع القواعد الخاصة له يضا بوضالتي قامت أهذا المركز منشأ من منظمة الويبو 

 ن تنطبق القواعد الناظمة له.؛ فإنهم يرضون على أنفسهم أالتحكيم لدى هذا المركز

يرى ، يموالتحكللوساطة مركز الويبو لدى  للتحكيمتعريف واضح  ولعدم ورودما سبق  وبناء على

 :ه من الممكن تعريفه كالتالي بأنهنالباحث أ

هو تحكيم مؤسسي يتم من خالل إتفاق اإلطراف قبل نشوء النزاع يسمى شرط التحكيم أو بعد نشوء 

 ان يحسمو أ من خاللهاطراف تمّكن األ الملكية الفكرية وسيلة لحل نزاعاتالتحكيم  مشارطةويسمى النزاع 

 التي يختارهاو ، والتحكيمق مركز الويبو للوساطة أو مستقبلية عن طرية يّ حالما يثور بينهم من خالفات 

 بعد نشوء النزاع بوثيقة مستقلة. أمبملحق العقد  أمسواء في العقد طراف بموجب اتفاق خاص األ

  

                                                           
 51(، جامعة خميس مليانة، الجزائر.ص غير منشورة(. التحكيم التجاري الدولي. )رسالة ماجستير3112حليمة، نورة ) 1 
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 الفرع الثالث: مفهوم إتفاق التحكيم

 حجر األساسو و للتحكيم ضرورة بيان الركيزة األساسية لى قواعد الويبإ وقبل النتقالى الباحث هنا ير 

، نظر النزاعب ول الختصاصالحية التحكيم الذي لوله لما ملك المركز الص وهو اتفاقللعملية التحكيمية 

 لى حيز الوجود.  ق إن يظهر من خاللها التفامبسط للصور التي من الممكن أ والتطرق بشكل

 وذلك اتقاءا ة األولى م في المادالتحكي لتفاقا ا واضحا فعلت قواعد الويبو للتحكيم بوضعها تعريفا  حسناا

 :لالجتهاد في تعريف اتفاق التحكيم حيث عرفته على الشكل التالي

أو قد  التي نشأتها، تلك و بعضالنزاعات أ لى التحكيم كلهو اتفاق بين األطراف على اإلحالة إ"

 1 ".اتفاق التحكيم قد يكون في صيغة شرط تحكيم في العقد أو في صيغة عقد منفصلف، تنشأ بينهم

يغ التي لصاوردته قواعد الويبو فإن هذا التعريف قد بّين استقراء الباحث للتعريف الذي أ ومن خالل

، تحكيملن يأخذ التحكيم صيغة شرط تحكيم في العقد أو مشارطة ا، فمن الممكن أقد يأخذها اتفاق التحكيم

 .ط لكل من الصيغتين السالف ذكرهماسيقوم الباحث بتوضيح بسي

كوسيلة  اللتجاء إلى التحكيم بمقتضاه هو عبارة عن نص وارد ضمن عقد معين يقرر: شرط التحكيم

لنص عليه يتم ا ويجوز أن، ذبين المتعاقدين حول العقد وتنفينازعات التي قد تثور مستقبال الم لحل

: بأنه فهن يتم تعريأيضا أ ومن الممكن ،ويجب أن يرد قبل نشوء النزاعحد مالحق العقد له في أ باإلحالة

التفاق الذي يتعهد األطراف بمقتضاه في العقد المبرم بينهم على أن يتم الفصل في المنازعات المحتملة 

                                                           
1 WIPO arbitration rules, article 1: "Arbitration Agreement" means an agreement by the parties to submit to 
arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them; an Arbitration 
Agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate contract. 
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نه نظر الباحث إن الصفة البارزة هنا أ ومن وجهة 1،خالل التحكيم من النشوء بينهم بسبب هذا العقد

 يجب النص عليه قبل نشوء النزاع.

ى إحالة هذا وء النزاع علالذي يتم بين طرفي التحكيم بعد نش: فهي التفاق مشارطة التحكيم وأما عن

ل كانت، فاق المسائل التي يشملها التحكيميحدد هذا الت ويجب أن، لى التحكيمالنزاع إ لمشارطة ا وا 

ا دون همن يتحللن طرف منها أ أليفال يجوز  ،تخضع لما يخضع له التفاق وهذه المشارطة، باطلة

 وأن يكون ،والقبول فيهيجاب عقد رضائي يجب توافر اإل وذلك باعتبارها، اآلخروجود قبول من الطرف 

ن يتم التفاق بعد أأن الصفة البارزة يالحظ الباحث  وهنا فإن 2 .التحكيم مما يجوز فيه التحكيممحل 

 . ائل التي يراد التحكيم من خاللهاشمول هذا التفاق بالمس ومع وجوبنشوء النزاع 

  :المطلب الثاني
 قواعد الويبو للتحكيم 

م بها فسيقوم الباحث في هذا المبحث ببيان اآللية التي يت؛ همية التي تمر بها عملية التحكيمنظرا لأل

 باحث بتقسيماليقوم فس، اإلجراءاتعن تلك  وكشف الغطاء، والتحكيمى مركز الويبو للوساطة التحكيم لد

جرائية الفرع الثاني القوانين اإل ،ية للتحكيماألول اإلجراءاتفرع كالتالي: الفرع األول هذا المطلب إلى أ

 .على النزاع والموضوعية المطبقة

  

                                                           
يلة لحل منازعات االستثمار األجنبي. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الدكتور موالي طاهر، (. الطرق البد3119صورية، طاهير )1 

 21سعيدة، الجزائر.ص

 96، أبو ظبي: دائرة القضاء. ص 1(. التحكيم كوسيلة لفض المنازعات. ط3112فتح الباب، عليوة ) 2  
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 األولية للتحكيم  اإلجراءات: الفرع األول

بو ث نصت قواعد الويحي، ولئحة الدعاءلى المركز من تقديم طلب التحكيم إاإلجراءات تبدأ هذه 

لى المدعىلى المركز التحكيم إللتحكيم على أن يقدم المدعي طلب  ول له يمكن الوص وذلك ما ،عليه وا 

ريق إما عن ط ويتم إرساله مكتوباايكون هذا الطلب  وعلى أن 1،من نص المادة السادسة من القواعد

لطريقة ا ، أو أي طريقة أخرى على أن تتضمن هذهلكتروني، أو البريد اإل، أو البريد المستعجلالبريد

 2 نص المادة الرابعة من القواعد. أ منيمكن الوصول له في الفقرة  وهذا ما، جوع لهيمكن الر  سجال

كطريقة ي من العراقيل التي تواجه التبليغ اإللكتروننه ث أالحديث عن التبليغ فيرى الباح معرضوفي 

بريد قرصنة ال ومنها حالة، التبليغاتنواع من أ اتوجد في غيره وتبعات لخاطر عدة مواجه معتمدة ت

 لكتروني.اإل

يبو للتحكيم قواعد الو  من التاسعة في طلب التحكيم فقد نصت المادةالبيانات الواجب توافرها  وأما عن

 :ن يتضمن طلب التحكيم ما يليعلى أ

 .إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب قواعد الويبو للتحكيم طلب .1
 .مدعيلألطراف وممثل ال لالتصا وسائلوالبريد اإللكتروني أو غيرها من  الهاتفوأرقام وعناوين  أسماء .5
 القانون إن أمكن. لختيارمن اتفاقية التحكيم وأي شرط منفصل  نسخة .3
يعة أي تقنية وطب والملكيات المعنية، بما في ذلك اإلشارة إلى الحقوق لطبيعة وظروف النزاع اموجزا  وصفاا .4

 متعلقة.
 .طالب بهي   تعويض ماليأي  إلى-اإلمكانقدر -شارة اإلو الطلبات بيان  .5

                                                           
1WIPO arbitration rules, Article 6: the Claimant shall transmit the Request for Arbitration to the Center and 
to the Respondent. 
2 WIPO arbitration rules, Article 4: (a) any notice or other communication that may or is required to be given 
under these Rules shall be in writing and shall be delivered by expedited postal or courier service, e-mail or 
other means of communication that provide a record thereof. 
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 إلى 14أو مالحظات يرى المدعي أنها مفيدة فيما يتعلق بالمواد من  ،مطلوب من المدعيأي ترشيح   .6
المواد المذكورة في الفقرة السادسة من المادة السابقة فهي النصوص ذات العالقة بتعيين  وأما عن 51.1

 .وجنسياتهموعددهم المحكمين 
أنه من  أوردت/أ من قواعد الويبو للتحكيم 41والمادة فإن المادة العاشرة  الدعاءفيما يتعلق بالئحة 

تخلف المدعي عن تقديمهما  وفي حال 2،بالئحة الدعوى للمدعي تقديم طلب التحكيم مصحوبااالممكن 

رسالها لئحة الدعوى  لتقديمفقد منحته القواعد الفرصة ، معاا مدة  ذلك خاللو  والمدعى عليهالمركز  إلىوا 

تتضمن الالئحة  وعلى أن 3من استالمه إشعارا من مركز الويبو للتحكيم بتأسيس هيئة التحكيم، ايوما  31

 :التالي

 4 .الطلبات، بما في ذلك بيان للدعوىبالوقائع والحجج القانونية الداعمة  شامالا  بياناا-1

 البينة تكان وفي حال. البينات، إلى جانب الجدول الزمني لهذه المدعي التي يعتمد عليها البينات-5
 5 أخرى على استعداد لتقديمها. بيناتأن يضيف إشارة إلى  للمدعي، يجوز بشكل خاص ةضخم

                                                           
1WIPO arbitration rules , Article 9 :The Request for Arbitration shall contain: 
(i) a demand that the dispute be referred to arbitration under the WIPO Arbitration Rules; 
(ii) the names, addresses and telephone, e-mail or other communication references of the parties and of the 
representative of the Claimant; 
(iii) a copy of the Arbitration Agreement and, if applicable, any separate choice-of-law clause; 
(iv) a brief description of the nature and circumstances of the dispute, including an indication of the rights 
and property involved and the nature of any technology involved; 
(v) a statement of the relief sought and an indication, to the extent possible, of any amount claimed;  and 
(vi) Any nomination that is required by, or observations that the Claimant considers useful in connection 
with, Articles 14 to 20. 
2WIPO arbitration rules, Article 10: The Request for Arbitration may also be accompanied by the Statement 
of Claim referred to in Article 41. 
3 WIPO arbitration rules, Article 41: (a) Unless the Statement of Claim accompanied the Request for 
Arbitration, the Claimant shall, within 30 days after receipt of notification from the Center of the 
establishment of the Tribunal, communicate its Statement of Claim to the Respondent and to the Tribunal. 
4WIPO arbitration rules, Article 41: (b) The Statement of Claim shall contain a comprehensive statement of 

the facts and legal arguments supporting the claim, including a statement of the relief sought. 

5 WIPO arbitration rules, Article 41: (c) The Statement of Claim shall, to as large an extent as possible, be 
accompanied by the evidence upon which the Claimant relies, together with a schedule of such evidence. 
Where the evidence is especially voluminous, the Claimant may add a reference to further evidence it is 
prepared to submit. 
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من  ايوما  31 وخالل مدةعلى المدعى عليه  ، فإنوالالئحة الجوابيةعلى طلب التحكيم  الردعن و 

م يتضمن على طلب التحكي والمدعي جواباالى المركز أن يقدم إ المدعي،التحكيم المقدم من  استقباله لطلب

، ةجراء مقاصمتقابلة أو طلب إي طلبات أن يتضمن أيضا أ ومن الممكن، ي بنود في الطلبردا على أ

ذا قدم الالئحة لتحكيم مصحوبا بالمدعي طلب التحكيم مصحوبا بالئحة الدعاء فيكون الرد على طلب ا وا 

   1التوالي من قواعد الويبو للتحكيم. على 15و 11من نصوص المواد  استقصاؤهيمكن  وهذا ما، الجوابية

الدعوى  لئحة بنود تتضمن الالئحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه جوابا على كافة يجب أنكما 

من  41كما ورد في فقرات المادة لى البينات التي تدعم جوابه و ذلك إ باإلضافة، المقدمة من المدعي

 يضا إذا أراد تقديم طلبات متقابلة أو مقاصة، و عليه ألتي تتعلق بمشتمالت لئحة الدعوىالقواعد و ا

و إذا كان هناك ظرف استثنائي يمنعه من ذلك فيستطيع تقديم تلك ، أن يقدمها مع الالئحة الجوابية

ن تتضمن أو  ،ها حالة استثنائية من قبل هيئة التحكيمالطلبات في وقت لحق و ذلك في حال تم اعتبار 

 2 يضا.أ 41على ما تضمنته فقرات المادة  هذه الطلبات المشار لها سابقا

                                                           
1  WIPO arbitration rules, Article 1: Within 30 days from the date on which the Respondent receives the 
Request for Arbitration from the Claimant, the Respondent shall address to the Center and to the Claimant 
an Answer to the Request which shall contain comments on any of the elements in the Request for 
Arbitration and may include indications of any counter-claim or set-off. 
Article 12: If the Claimant has filed a Statement of Claim with the Request for Arbitration pursuant to Article 
10, the Answer to the Request may also be accompanied by the Statement of Defense referred to in Article 
42 
2WIPO arbitration rules, Article 42: (b) The Statement of Defense shall reply to the particulars of the 
Statement of Claim required pursuant to Article 41(b).  The Statement of Defense shall be accompanied by 
the evidence upon which the Respondent relies, in the manner described in Article 41(c). 
(c) Any counter-claim or set-off by the Respondent shall be made or asserted in the Statement of Defense 
or, in exceptional circumstances, at a later stage in the arbitral proceedings if so determined by the Tribunal.  
Any such counter-claim or set-off shall contain the same particulars as those specified in Article 41(b) and 
(c). 
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لويبو فقد منحت قواعد ا، تقديمهاطراف التحكيم عن البينات التي يستطيع أوفي معرض الحديث 

لية البينات مقبو  تحدد هيئة التحكيم مدىن على أ، بينات التي يرونها مناسبةالحق لألطراف بتقديم ال

لخبرة ا، وباإلضافة للبينات الخطية و الشخصية و وكما لها الحق في وزن البينة، هميتهاوموضوعيتها وأ

ذلك لما قد يتطلب حل و نواع األدلة، باستخدام التجارب كنوع من أطراف فقد منحت القواعد الحق لأل

 ،راءات الختراعبب وعلى سبيل المثال المتعلقة منهاية إجراء التجارب الملكية الفكر  نزاعات معينة من أفرع

ويبو في أولوية التجارب أثناء المن قواعد التحكيم الخاصة ب 51نصت المادة  في حكم فريدلهذا السبب و 

يجب على الطرف الذي يرغب في العتماد على التجارب إرسال  فإنه وفقاا لهذا النص التحكيمإجراء 

ويجوز للطرف اآلخر أن يطلب من هيئة  جلسة،إشعار ذي صلة للطرف اآلخر في وقت معقول قبل ال

 حدد الهيئةوبأن ت ررها بأن تقوم بتكرارها في حضوره،ن هذه التجربة لها ما يبفي حال رأت أالتحكيم 

 1 ا لتكرارها.جدولا زمنيً 

نين قد منحت القواعد شأنها شأن أغلب قواعد وقواف وعددهم وآلية اختيارهمتشكيل هيئة التحكيم  وفي

من وجهة على قواعد الويبو للتحكيم  يؤخذومما  2،المحكمين وعددهم اختيارالتحكيم الحرية لألطراف في 

نها لم تحدد طبيعة األعداد التي حيث إ، لقة في اختيار عدد المحكمينالباحث منحها الحرية المط نظر

 الفاختلى ؛ مما قد يؤدي في غالب األحيان إمنها الهيئة فردية كانت أم زوجيةمن الممكن أن تتألف 

 ذا تألفت من عدد زوجي.في آراء هيئة التحكيم إ

                                                           
1 Cook, Trever & Garcia, Alejadro (2010). International intellectual property arbitration, (1st ed.) the 
Netherlands: Kluwer Law International B.V. page 212 
2WIPO arbitration rules, Article 14: (a) The Tribunal shall consist of such number of arbitrators as has been 
agreed by the parties. 
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مؤهالت والالتي لم يتم النص عليها في قواعد الويبو للتحكيم، هي أهلية المحكمين  ومن األمور

لهم  ةالمركز يحتفظ بقائمة من المحكمين مع التفاصيل الشامل وذلك ألن، التي يتمتعون بها لميةالع

في  موأن أعدادها من المحكمين بجنسيات متعددة كبير  وتتضمن عددا، وخبراتهم ومجالت اختصاصهم

 1 .زيادة مستمرة

حال عدم في  فإنه، ولغة التحكيممكان  باختيارتركت قواعد الويبو للتحكيم الحرية لألطراف  وكما قد

الخروج  كمينللمحويحق ، لغة التي صدر فيها اتفاق التحكيماتفاقهما على لغة التحكيم فيتم اعتماد ال

يئة ه ومن حق، وظروف التحكيماألخذ بعين العتبار مالحظات الطرفين  وذلك مع، خرىبتحديد لغة أ

زئية للغة و جكلية أة مبترجي وثائق مقدمة بغير لغة التحكيم مصحوبة التحكيم أن تأمر في أن تكون أ

  2 .التحكيم

ى المركز هذا التحديد مع احترام أي فيتول، طراف على مكان التحكيمعدم اتفاق األحالة  فيأما 

كان ي مالتحكيم صالحية عقد جلساتها في أ عطاء هيئة، مع إوظروف التحكيمات من األطراف مالحظ

يعتبر  لى أنوعبعد مشاورة األطراف،  كلهوذلك مداولتها حسب ما تراه مناسبا  تجريوأن ، مالئماتعتبره 

 3 قرار التحكيم صادرا في مكان التحكيم.

                                                           
 198، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 2(. المدخل إلى الملكية الفكرية. ط3111زين الدين، صالح ) 1 

2WIPO arbitration rules, Article 39: (a) Unless otherwise agreed by the parties, the language of the 
arbitration shall be the language of the Arbitration Agreement, subject to the power of the Tribunal to 
determine otherwise, having regard to any observations of the parties and the circumstances of the 
arbitration. 
(b) The Tribunal may order that any documents submitted in languages other than the language of 
arbitration be accompanied by a translation in whole or in part into the language of arbitration 
3 WIPO arbitration rules, Article 38: (a) unless otherwise agreed by the parties, the place of arbitration shall 
be decided by the Center, taking into consideration any observations of the parties and the circumstances of 
the arbitration. 
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ت الفقرة أ من فقد نص، ن لتمثيلهم في العملية التحكيميةشخاص آخريأ لختياروعن إمكانية الطرفين 

، هممن اختيار  بأشخاص يجوز تمثيل األطراف" :على ما يليمن قواعد الويبو للتحكيم  13المادة رقم 

وبريدهم  تفهمأرقام هواو الممثلين وعناوينهم  وت رسل أسماء ،بصرف النظر عن الجنسية أو المؤهالت المهنية

 1 ".هيئة التحكيمبعد إنشاء ذلك ، و والطرف اآلخر اتصال أخرى إلى المركز وسائلاإللكتروني أو أي 

من  ارباختيمنحت الحق لألطراف  بأنن قواعد الويبو للتحكيم قد جانبت المنطق ويجد الباحث هنا أ

يات زامهم بجنستفهمه هو عدم إل ومما يمكن، المؤهالت العلميةيمثلهم بغض النظر عن الجنسية أو 

المؤهالت العلمية فقد كان واجبا  وأما عن، لى النص عليههو مفترض دون الحاجة إ وذلك ما، معينة

المؤهالت أن يكون محاميا مزاول في البلد  ومن هذه، كز النص على حد أدنى من المؤهالتعلى المر 

 الذي قدم منه.

يها في المادة تم النص علوالتي تجب اإلشارة إلى مدة التحكيم لدى مركز الويبو للتحكيم  وفي النهاية

عال، حيثما أمكن ذلك بشكل معقول التحكيم،ينبغي الستماع إلى نه بأ :بالفقرة أ منها 65  ن إغالقوا 

، يئة التحكيمهالدفاع أو إنشاء  لئحةفي غضون فترة ل تزيد عن تسعة أشهر بعد تسليم  التحكيم إجراءات

 2.غضون ثالثة أشهر بعد ذلك في-ذلكحيثما أمكن -النهائي  الحكم ويجب تقديم أيهما يحدث لحقاا.

                                                           
(b) The Tribunal may, after consultation with the parties, conduct hearings at any place that it considers 
appropriate.  It may deliberate wherever it deems appropriate. 
(c) The award shall be deemed to have been made at the place of arbitration. 
1WIPO arbitration rules, Article 13: (a) the parties may be represented by persons of their choice, 
irrespective of, in particular, nationality or professional qualification. The names, addresses and telephone, 
e-mail or other communication references of representatives shall be communicated to the Center, the 
other party and, after its establishment, the Tribunal. 
2 WIPO arbitration rules, Article 65:(a) The arbitration should, wherever reasonably possible, be heard and 
the proceedings declared closed within not more than nine months after either the delivery of the 
Statement of Defense or the establishment of the Tribunal, whichever event occurs later. The final award 
should, wherever reasonably possible, be made within three months thereafter. 
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 على النزاع والموضوعية المطبقةالقوانين اإلجرائية : الفرع الثاني

اذ القواعد النافذة في المنظمات أو لى اتخفي نظام التحكيم المؤسسي الغالب أن تتجه األطراف إ

بة الواج اإلجراءاتجرائية خاصة تحدد لوائح إ والمراكز لديهاالمنظمات ن هذه ، حيث إز الدائمةالمراك

التي  جراءاتاإل والتي يتخللها، الملزم لألطراف وانتهاءا بالحكملتحكيم مرورا بالخصومة التباع بشأن ا

 1 م.لى التحكيإ اللتجاءينشدهما  والسرية اللَذينتضمن السرعة  والمواعيد التيتنظم الشكليات 

من  ااعد جزءا للتحكيم فتكون القو ن يتم التحكيم وفق قواعد الويبو اتفاق التحكيم على أ وعندما ينص

وفي  ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك،تسوية النزاع وفق تلك القواعد  وبذلك يتم، اتفاقية التحكيم

 لالذي و القانون الواجب التطبيق على النزاع  ونص مني من نصوص القواعد وجود تعارض بين أ حال

لمخالف اعن النص  ويسري عوضافيسود نص القانون الواجب التطبيق ؛ يملك األطراف عدم التقيد به

من قواعد الويبو  3من المادة  أوالفقرة  5بينا في نص المادة رقم يجده الباحث م وهذا ما، من القواعد

ين عليه بالمتفق قانون ال هو ن قانون التحكيم المنطبق على النزاعألى إ وتجدر اإلشارة 2 للتحكيم.

ذلك و يكون هو القانون المنطبق على النزاع مكان التحكيم قانون فإن  اتفاقهماعدم  وفي حال، األطراف

 3 للتحكيم.يبو و الفي الفقرة ب من قواعد  61لى نص المادة إ استنادا

                                                           
 353، القاهرة : دار الشروق. ص1يم التجاري الدولي. ط(. موسوعة التحك3113القاضي، خالد )1 

2 WIPO arbitration rules, Article 2: Where an Arbitration Agreement provides for arbitration under the WIPO 
Arbitration Rules, these Rules shall be deemed to form part of that Arbitration Agreement and the dispute 
shall be settled in accordance with these Rules, as in effect on the date of the commencement of the 
arbitration, unless the parties have agreed otherwise. 
Article 3: (a) These Rules shall govern the arbitration, except that, where any of these Rules is in conflict with 
a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision 
shall prevail. 
3WIPO arbitration rules, Article 61: (b) the law applicable to the arbitration shall be the arbitration law of the 
place of arbitration, unless the parties have expressly agreed on the application of another arbitration law 
and such agreement is permitted by the law of the place of arbitration. 
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قواعد الويبو للتحكيم قد منحت الحرية لألطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على  وكما أن

إن وفي حال عدم اتفاقهم ف، طرافالعملية التحكيمية كاملة خاضعة لتفاق األ باعتبارموضوع النزاع 

راف ط، يمكن أيضا أن يتم التحكيم بالصلح إذا اتفق األالحق في اختيار القانون المناسب لهيئة التحكيم

من  61ة الماد أ منفقد نصت في الفقرة ، تحكيم بفصل النزاع عن طريق الصلحال وخولوا هيئةعلى ذلك 

القانون التي  للقانون أو قواعد افي جوهر النزاع وفقا  هيئة التحكيمتفصل  نقواعد الويبو للتحكيم على أ

نه يشير أ على-ذلكما لم ي عبر عن خالف - كامال تعيين لقانون دولة ما وي فسر أي يختارها الطرفان.

عدم ي حالة ف، تنازع القوانينب المتعلقةها مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعد

في و . ناسبةمالقانون أو قواعد القانون التي ترى أنها تطبق المحكمة  للقانون الموضوعي اختيار األطراف

ة ومراعاة األعراف التجاري صلة يالعتبار شروط أي عقد ذ األخذ بعينتقرر المحكمة مع جميع الحالت 

 1 .إذا أذنت لها األطراف صراحة بذلكر التحكيم بالصلح أن تقر  ويجوز للمحكمة ،المعمول بها

يرى الباحث هنا أن ما اتجهت له قواعد الويبو للتحكيم في استبعاد قواعد تنازع القوانين المشار لها و 

لقانون ن ذلك يحقق الهدف األسمى من اختيار ا؛ حيث إالقانون الموضوعي هو عين الصواب في

 اإلسناد(.تباع قواعد تنازع القوانين )إلى قانون آخر نتيجة ل النتقالوعدم الموضوعي 

                                                           
1WIPO arbitration rules, Article 61: (a) The Tribunal shall decide the substance of the dispute in accordance 
with the law or rules of law chosen by the parties. Any designation of the law of a given State shall be 
construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to 
its conflict of laws rules. Failing a choice by the parties, the Tribunal shall apply the law or rules of law that it 
determines to be appropriate. In all cases, the Tribunal shall decide having due regard to the terms of any 
relevant contract and taking into account applicable trade usages. The Tribunal may decide as amiable 
compositeur or ex aequo et bono only if the parties have expressly authorized it to do so. 
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ا التجاههذا هو و  منه  (35لقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة )ا الذي سعى به أيضا

لقانون  األطراف اختياربالتالي فإن  هيئة التحكيم قانون اإلرادة الذي اختاره األطراف "تطبق: على أن

 ما أو لنظامها القانوني يعد إشارة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها المتعلقـة ةدول

 1 ."خالف ذلكعلى  األطراف يتفقبتنازع القوانين ما لم 

 احتوى ،لشركة آسيويةحقوق براءات الختراع  هي 2تحكيم وفق قواعد الويبومن األمثلة على الو 

ة التي اختلف الطرفان حول الجه، الترخيص على شرط تحكيم للويبو ينص على هيئة من ثالثة أعضاء

في نهاية المطاف أنهت الشركة اآلسيوية الترخيص، حيث  ،يجب أن تدفع رسوم تجديد براءات الختراع

ي استخدام أنه حر ف ا، وطلب إعالنا ترع األوروبي بتقديم طلب للتحكيم، والمطالبة بتعويضاتقام المخ

يمتلك المحكمون الثالثة المعينون خبرة كبيرة في الملكية الفكرية والمهارات اللغوية و  ،براءات الختراع

يئة أصدرت ه بعد سلسلة من تبادل األدلةو  ،الالزمة مما يسمح لهم بالنظر في األدلة بلغات مختلفة

ي إنهاء ها الحق فإلى أن الشركة اآلسيوية لم يكن ل وخلصت ،شهراا من بدء التحكيم 14التحكيم قراراا بعد 

رجاع المخترع النماذج والخط، وأمرت المحكمة بدفع تعويضاالعقد كما فعلت ط                  ت وا 

  في سياق الترخيص. إرفاقهاوالمستندات التي تم 

 

 

                                                           
ر غير منشورة(، جامعة النجاح (. التحكيم التجاري الدولي في إطار منهج التنازع دراسة مقارنة. )رسالة ماجستي3118الخراز، إلهام ) 1

 39الوطنية كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين.ص
2 World Intellectual Property Organization official web site, (2020).<< WIPO Arbitration Case Examples>> 
(On-line), available: https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html 
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  :المبحث الثاني
 والتحكيمالتحكيم المستعجل لدى مركز الوساطة 

التحكيم و ز الويبو للوساطة لدى مركالمستعجل يتناول الباحث في هذا المبحث بيان مفهوم التحكيم 

بيان قواعد ب سيقوم الباحث ومن ثم، المنازعات الذي يقدمه هذا المركزحد الوسائل البديلة لفض أ بوصفه

 ،فهيتكال التقليل منو تتمتع بخصوصية من حيث تقصير مدة التحكيم  ن هذه القواعدإحيث ، الويبو للتحكيم

 :الباحث هذا المبحث من خالل المطالب اآلتية وعليه سيتناول

 : مفهوم التحكيم المستعجل المطلب األول

 : قواعد الويبو للتحكيم المستعجل المطلب الثاني

  :لمطلب األولا
 مفهوم التحكيم المستعجل 

 المستعجل ن قواعد الويبو للتحكيم، حيث إريف التحكيم المستعجلتع في هذا المطلب سيبين الباحث

في هذا النوع من  تعجالساألنظمة المشابهة لصفة ال ومع بيان، ذلك للفقه لم تتطرق لبيان تعريفه تاركة

 .ز الويبو للتحكيملمزايا هذا النوع من التحكيم لدى مرك وثم التطرقـ التحكيم 

تحكيم الذي يباشر نوع من البأنه لى التضييق في بيان التحكيم اإللكتروني جانب من الفقه إ اتجهفقد 

 1 .ة منخفضةوبتكلفقرار التحكيم في وقت قصير بصورة خاصة  ويتم إصدار، إجراء التحكيم بمقتضاه

هو  مستعجلبأن التحكيم ال، تفصيلي له وذلك ببيانا التعريف آخر إلى التوسع في هذ واتجه جانب

لمنازعات ا ويطبق على، يتعلق بمنازعات الملكية الفكرية نظام خاص معتمد لدى مركز الويبو للتحكيم

                                                           
 199(. المدخل إلى الملكية الفكرية. مرجع سابق، ص3111زين الدين، صالح )1 
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لى الوصول إ بهدف؛ قة القانونية التي تحكم الطرفينو لحق للعالعليه بموجب اتفاق سابق أ المعروضة

كيم مام المركز في التحأ اإلجراءاتالتي تتميز بها  المدد اختصارحل النزاع القائم بينهما عن طريق 

 1 ملزم للطرفين.وبقرار العادي 

الصواب التعريفي  واألقرب إلىالذي أورده الجانب األول هو األنسب  ن التعريفهنا أ ويرى الباحث

لذي اودون بيان اتفاق التحكيم ، في التعريف إطالةمن ناحية إلمامه بعناصر التحكيم المستعجل دون 

عات لى نزاقص التعريف الذي أورده الجانب األول هو اإلشارة إن ما ينعلى أ، تناوله الجانب الثاني

 .الملكية الفكرية

 ،للتحكيم المستعجل ل يوجد هنالك نظام مشابه 5111ام لع 31ردني رقم وفي قانون التحكيم األ

التي و ردني وهو الدعاوى المستعجلة في القضاء المدني في التشريع األ يجاد نظام مشابه لهمن الممكن إو 

في الفقرة األولى من نص  1288لعام  54ردني رقم صول المحاكمات األتمت اإلشارة لها في قانون أ

ن عيّ يي قانون آخر و أحكام هذا القانون أالتي تحوز صفة الستعجال بمقتضى أ"في الدعاوى  61المادة 

 ادة "وفي الفقرة الرابعة من ذات الم، "اجة لتبادل اللوائحدون حجلسة المحاكمة فور قيد لئحتها  القاضي

اللوائح الجوابية ولوائح جلة و من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستع 52و 53حكام المادتين تطبق أ

ولوائح  ن تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية، على أن بينات وطلباتالرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها م

 ن تكون قابلة للتمديد."ومن دون أ 52المحددة في المادة  نصف المدد الرد

                                                           
(. التحكيم المستعجل لفض منازعات الملكية الفكرية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، 3111الحياصات، طارق عارف)1 

 12المفرق، األردن.ص
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ات ن للتحكيم المستعجل في نزاعن هذين النظامين فإن الباحث يرى أمن التشابه بي وعلى الرغم

تيار المحكم طراف في التحكيم العادي من اختع بما يتمتع به األنه يتم؛ حيث إيتهالملكية الفكرية خصوص

ن هذا النوع من النزاعات لم يتم النص على الدعاوى المدنية فإ وأما في، ذلك إلىواللغة وما والمكان 

 عطائه صفة الستعجال.لة ول يحق لألطراف التفاق على إاعتباره من الدعاوى المستعج

ستمدة من مال وهي الصفةبالسرعة يتسم  أنه من التحكيم عن التحكيم العاديهذا النوع  ومما يمّيز

المدد  التحكيمية من حيث اإلجراءاتالسرعة من خالل تقصير مدد  وتبرز هذه، اسمه باعتباره مستعجال

ع م أدلة اإلثبات مقدمة وأن تكون، عليه الجواب ردا على طلب التحكيمالمحددة لغايات تقديم المدعى 

لذي يتسم ا تالفي البطءذا النوع من التحكيم لعادة إلى ه ويتجه األطراف، كال الطرفين والرد منالطلب 

 1 .والتحكيم العاديبه القضاء التقليدي 

لعدم إطالة أمد  على اختيار محكم واحد يعد ضماناا إلزام الطرفينفإن الباحث نظر  ومن وجهة

ل سيقوم الباحث ببيانه بشك وهو ما، كثر من محكمحال كان هناك أمدة المداولة في  وللحد منالتحكيم 

 مفصل في المطلب الثاني من هذا المبحث. 

ن حال التحكيم المستعجل لدى مركز الويبو للتحكيم هو كحال التحكيم الباحث أيضا أ ومما يراه

ع األطراف تي تدفحكيم اللتسمات اتعد من أبرز  وهي التي، ى السريةالعادي لديها من ناحية الحفاظ عل

                                                           
عجل لفض منازعات الملكية الفكرية. )رسالة ماجستير غير منشورة(. المرجع (. التحكيم المست3111الحياصات، طارق عارف )1 

 16السابق.ص
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قد  هو ماو ، في القضاء التقليدي هي العالنية مبادئ تحقيق العدالة همّ ، ذلك أن من أإليهإلى اللجوء 

  1 .يحرص المحتكمون على بقائها سًراة و تكنولوجية خاصلمحتكمين من إذاعة أسرار صناعية أيهيب ا

لمستعجل اكاليف التحكيم األخرى الواجب الحديث عنها من قبل الباحث هي تخفيض ت ومن المميزات

ل إلى كافة التكاليف من رسوم التسجي نإحيث ، العادي لدى مركز الويبو للتحكيم مع التحكيم بالمقارنة

 ختلفةمالمحكمين فقد تم التعامل معها بطريقة  وأما رسوم، لى النصفرسوم اإلدارة قد تم تخفيضها إ

 على التوالي. فصلةبطريقة م وسيتم توضيحها

لى ركز الويبو للتحكيم يمكن التوصل إم والتكاليف لدىث لجدول الرسوم فمن خالل استقراء الباح

دولر  1111في التحكيم المستعجل فهي  اأم، دولر في التحكيم العادي 5111هي ن رسوم التسجيل أ

 2 كتعويض. الدعاءالنظر عن القيمة المطالب بها في لئحة  وذلك بغض

دولر  5111فتكون ، القيمة المطالب بها كتعويض باختالفأما عن الرسوم اإلدارية فهي تختلف و 

 5.5ما بين  عشرة آلف في حال كانت المطالبةمليون دولر، و  5.5حدها األعلى  إذا كانت المطالبة

 1.15ي هماليين فيتم احتساب قيمة نسبية و في حال زادت المطالبة عن عشرة و ، عشرة ماليينمليون و 

ماليين   عشرةاللى العشرة آلف المستحقة عن عن عشرة ماليين باإلضافة إي تزيد من كامل القيمة الت

أما في حالة ، هذا كله في حالة التحكيم العاديو ، ألف دولر 55تتجاوز الرسوم قيمة ل على أ، و األولى

السالف  كن تكون القيمة نصفلو ، من ناحية اعتمادها على المطالبةها تكسابقالتحكيم المستعجل فتكون 

                                                           
 59، عمان: دار الثقافة للنشر و التوزيع.ص1(. التحكيم اإللكتروني.ط3118أبو الهيجاء، محمد إبراهيم )1 

2World Intellectual Property Organization official web site, (2020). << Schedule of Fees and Costs>> (On-
line), available: https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/fees/. 
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دولر في حال تجاوز المطالبة قيمة عشرة ماليين  15111ل تتجاوز الرسوم قيمة ، و على أرهاذك

 1دولر.

نه في حالة التحكيم العادي يتم احتساب رسوم يرى الباحث أن المميز بين رسوم المحكمين هو أو 

ذلك الساعة و على  611لى إ 311المحكمين وبمعدل من طراف و محكمين بالتفاق بين المركز واألال

 المستعجل فيجد الباحث أنه تم التفرقة علىالتحكيم أما على صعيد و  ،بغض النظر عن قيمة المطالبة

يد النزاع تزيد تبعا لنسبة تعق التي قدو ، محددة لرسوم المحكممة المطالبة مع وضع قيمة واضحة و يأساس ق

مليون دولر  5.5بها حدها األعلى هو كانت القيمة المطالب  حالفي ف ،الوقت الذي استغرقه المحكمو 

عشرة مليون و  5.5ما بين  بها المطالبقيمة الكانت  أما في حال، ألف دولر 51كون رسوم المحكم هي ت

إذا زادت قيمة المطالبة عن عشرة ماليين دولر ألف دولر، أما  41تكون رسوم المحكم ماليين دولر 

 2 طراف و المحكم.األو  ن المركزالرسوم بالتفاق بيفيتم تحديد 

  :المطلب الثاني
 قواعد التحكيم المستعجل 

 ،لقد تناول مركز الويبو للتحكيم بيان قواعد الويبو للتحكيم المستعجل بمعزل عن قواعد الويبو للتحكيم

لباحث في افسيتناول  إلطالةل تجنبااو  ،ومختلفةيتمتع به هذا النوع من قواعد ذات سمة فارقة  وذلك لما

                                                           
1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020). << Schedule of Fees and Costs>> (On-
line), Previous reference. 
2 World Intellectual Property Organization official web site,(2020).<< Schedule of Fees and Costs>> (On-line), 
Previous reference. 
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فرعين  علىك وذل، اإلشارة للقواعد المتشابه فيهما بين هذين المطلبين مع الجوهريةهذا المطلب الفوارق 

 .ممام المحكأ اإلجراءاتاألولية للتحكيم المستعجل، الفرع الثاني  اإلجراءات كالتالي: الفرع األول

 األولية للتحكيم المستعجل اإلجراءات: الفرع األول

مع  لدعاءان يتم تقديم لئحة عد الويبو للتحكيم المستعجل على أالعاشرة من قواشترط نص المادة ي

تتضمن شكلية الطلب  وعلى أن 1 ،والمركزه يتم إرسالهما إلى المدعى علي وعلى أن، طلب التحكيم

من اني المطلب الث ذات الشكلية المتبعة في قواعد الويبو للتحكيم السالف ذكرها في ولئحة الدعاء

ن هذا، المبحث األول لى هذا إ التجاهللمبدأ األساسي في  يفيد في تقليل مدة التحكيم خدمةا اإلجراء  وا 

 كثر فعالية من التحكيم العادي.الفصل في النزاع بشكل أ وهو سرعةالنوع من التحكيم 

لمركز إلى ا يضا تقصير مدد تقديمهافتم أ والالئحة الجوابيةأما عن الجواب على طلب التحكيم 

، ولئحة الدعاءلطلب التحكيم  المدعى عليهمن تسلم  ايوما  51 وذلك خالل، اآلخر وطرف التحكيم

 اعوذلك باتبمتقابلة أو طلب إجراء مقاصة،  طلباتوأي تتضمن أي رد على طلب التحكيم  وعلى أن

ن قواعد م 11لنص المادة  وذلك تبعا، اعد التحكيم العادي السالف ذكرهاذات الشكلية المتبعة لدى قو 

 2 .الويبو للتحكيم المستعجل

ر آخى حمنلى قواعد الويبو للتحكيم المستعجل إ اتجهت وعددهم فقدالمحكمين  اختيار ومن ناحية

ون محكم واحد فقط د اختيارنها قد ألزمت المحتكمين إلى ، حيث إمختلف عن قواعد الويبو للتحكيم

                                                           
1 WIPO Expedited Arbitration Rules, article 10: The Request for Arbitration shall be accompanied by the 
Statement of Claim in conformity with Article 35(a) and (b). 
2 WIPO expedited arbitration rules, Article 11: Within 20 days from the date on which the Respondent 
receives the Request for Arbitration and Statement of Claim from the Claimant, the Respondent shall 
address to the Center and to the Claimant an Answer to the Request which shall contain comments on any 
of the items in the Request for Arbitration. 
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 وللحد منهذا النوع من التحكيم سمى من األللهدف  وذلك خدمةا ، أكثر من محكم اختيارمنحهم حرية 

 إلعطاء حكم التحكيم. السابقةمن المداولت  المستهلكة المدة

المستعجل: من قواعد الويبو للتحكيم  14هذا المبدأ في الفقرة األولى من نص المادة  ويجد الباحث

لمركز وفقاا قبل ا ، بشرط تأكيد التعيين منافواحد يتم ترشيحه من قبل األطر  تتكون المحكمة من محكم

 وتتعلق المادة 1 .المركز بهذا القبول من قبل األطراف تبليغنافذاا عند  ويكون التعيين ،18و 13للمادتين 

 .وقبوله التحكيمدى توافر المحكم فتتعلق بم 18المادة  وأما عن، واستقاللية المحكمة يبحياد 13

في  والتي تختلفالفارقة في التحكيم المستعجل  اإلجراءاتهم األولية من أ اإلجراءات وتعد هذه

ألطراف ا ولتحقيق مصلحة اإلجراءاتفي  البساطةضمانا لتحقيق  وذلك كله، جوهرها عن التحكيم العادي

 .لى اللجوء لهذا النوع من التحكيمبتقليل مدة التحكيم الذي حثهم ع

 المحكممام أ اإلجراءات :الفرع الثاني

القصيرة  ةالتي تتخلل العملية التحكيمية في نظام التحكيم المستعجل هي المد اإلجراءات همّ إن من أ

ل  متتابع حيثو حيث يتم عقد الجلسات التي يقوم بتنظيمها المحكم المنفرد بشكل مكثف ، بين الجلسات

 2.الستثنائيةإل في الظروف  ثة أياميجوز أن تستغرق مدة الجلسات أكثر من ثال

، في الفقرة ب 42على ما سبق من قواعد الويبو للتحكيم المستعجل بنص المادة  ويمكن الستدلل

لإلجابة على يوماا بعد استالم المدعي  31أن ت عقد في غضون  جلسة يجبإذا ع قدت " :نهحيث نصت إ

                                                           
1WIPO expedited arbitration rules, Article 14: (a) The Tribunal shall consist of a sole arbitrator who shall be 
nominated by the parties, subject to confirmation of the appointment by the Center in accordance with 
Articles 11 and 19.  The appointment shall be effective upon the Center’s notification to the parties. 

(. دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حماية الملكية الفكرية.)رسالة ماجستير غير منشورة(،جامعة 3113الصايغ، محمد إبراهيم )2 

 81الجزائر، الجزائر.صكلية الحقوق،  1الجزائر 
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المحكمة أن تعطي األطراف إشعاراا مسبقاا مناسباا بتاريخ  ويجب على .والالئحة الجوابية التحكيمطلب 

جلسات لال يجوز أن تتجاوز  الظروف الستثنائية حالة باستثناء إل أنه في .الجلسة وزمانها ومكانها

 يئة التحكيمهسب الضرورة إلبالغ ح الجلساتإلى  شهوديقوم بإحضار ثالثة أيام. ي توقع من كل طرف أن 

 1 "النزاع.عن بشكل مالئم 

صيرة ق والتي تعد المنصوص عليها في نص المادة السابق ان يوما مدة الثالثي أن من وعلى الرغم

 ك لتحقيقوذل لى النصفم مركز الويبو للتحكيم بتقصيرها إيرى أنه حبذا لو قاالباحث  إل أن ،نسبياا

 .اإلجراءاتهدف تسريع 

لهيئة  حيث منحت السلطة، قواعد الويبو للتحكيمد في ر تم تقييد سلطة المحكم على عكس ما و  كما

 2للتحكيم.يبو الو من قواعد  55الجلسات سندا للفقرة ب من المادة  ووقت ومكان هذهالتحكيم بتحديد موعد 

تكون بما باإلضافة إلصدار قرار الحكم ل ،زمنية للعملية التحكيمية بأكملهايضا تقصير الفترة التم أ

تحكيم نه في الاإلجراءات، حيث إغضون شهر بعد ختم الحكم في  وأن يصدرعن ثالثة أشهر  ل يزيد

ص يمكن بيانه من خالل ن وهذا ما. تسعة أشهر الويبو للتحكيم تكون مدة التحكيمالعادي وفق قواعد 

مكن ذلك بشكل أ حيثماالتحكيم ينبغي الستماع إلى ": نهأبمن قواعد الويبو للتحكيم المستعجل  58المادة 

عالن إغالق، لمعقو  ة الدفاع أشهر بعد تسليم لئح ثالثةالتحكيم في غضون فترة ل تزيد عن  إجراءات وا 

                                                           
1WIPO expedited arbitration rules, Article 49: (b) If a hearing is held, it shall be convened within 30 days 
after the receipt by the Claimant of the Answer to the Request and the Statement of Defense.  The Tribunal 
shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place of the hearing.  Except in 
exceptional circumstances, hearings may not exceed three days.  Each party shall be expected to bring to 
the hearing such persons as necessary to adequately inform the Tribunal of the dispute. 
2WIPO arbitration rules, Article 55: (b) In the event of a hearing, the Tribunal shall give the parties adequate 
advance notice of the date, time and place thereof. 
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غضون  يف-ذلكحيثما أمكن -الحكم النهائي  ويجب تقديم ، أيهما يحدث لحقاا.أو إنشاء هيئة التحكيم

 1."بعد ذلكواحد ر شه

 بتوالطلب بال حكم التحكيم تصحيحمن ناحية المدة الزمنية هي مدة طلب  ةالمتشابه ومن األمور

والتحكيم التحكيم  فيذاتها هي نها ، حيث إفي الطلبات اإلضافية التي لم يتم التطرق لها في حكم التحكيم

من قواعد  68للمادة  وذلك سندا ،من استالم حكم التحكيم النهائي ايوما  31غضون  وهي في، المستعجل

 ويبو للتحكيم المستعجل.من قواعد ال 61وللمادة الويبو للتحكيم 

افية في الطلبات اإلض بالبتوالطلب  أنه ل حاجة هنا لتقصير مدة تصحيح الحكم ويرى الباحث

، إلجراءاتانها غير متعلقة بمدة التحكيم ول تأثير لها على ؛ حيث إالتي لم يتم التطرق لها في حكم التحكيم

الطرف و توجيه طلب لهيئة التحكيم بعد إشعار المركز دة يمكن خاللها ألي طرف أن يقوم ببل هي فقط م

 بتصحيح خطأ كتابي أو مطبعي أو حسابي. اآلخر

م منتج عروض فنية اتفاقية مع شركة تأمين ابر إلى التحكيم المستعجل األمثلة على اللجوء إمن و 

نتج إجراءات قدم الم ،للويبو المستعجليتضمن اتفاق التمويل شرط التحكيم  ،لتمويل إجراءات التحكيم

مويل طالب المنتج بتكاليف التحكيم في سنغافورة بموجب اتفاق الت ،تحكيم ضد كيان آسيوي في سنغافورة

 لمستعجلةا، قدم المنتج إجراءات الويبو فض الواضح لشركة التمويل بالسدادالخاص به في مواجهة الر 

تطلب األمر إصدار  ،فرضته هيئة التحكيم في سنغافورة للتحكيم مشيرة إلى أنه نتيجة للموعد النهائي الذي

                                                           
1WIPO expedited arbitration rules,  Article 58: (a) The arbitration should, wherever reasonably possible, be 
heard and the proceedings declared closed within not more than three months after either the delivery of 
the Statement of Defense or the establishment of the Tribunal, whichever event occurs later.  The final 
award should, wherever reasonably possible, be made within one month thereafter. 
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 ألطرافاوعقب المشاورات مع  ،للويبو المستعجلقرار نهائي في غضون ستة أسابيع بعد بدء التحكيم 

المحكم  ، أصدريوم واحد في فرانكفورت )ألمانيا(بعد جلسة استماع لمدة  واحداعّين مركز الويبو محكما 

 1 المناسب في غضون خمسة أسابيع.قرار التحكيم في الوقت 

  

                                                           
1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020).<< WIPO Arbitration Case Examples>> 
(On-line), available: https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html 
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  :الفصل الثالث
 اإلكترونيا منازعات الملكية الفكرية تحكيم 

كبير  تأثيرها بشكلو التقنيات والتطبيقات الجديدة  كبيرة نظرا لتطور بأهميةيتمتع التحكيم اإللكتروني 

 WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  وقد أوردت، على الطريقة التي تمارس بها الشركات أعمالها

 لكتروني.من أوائل من انتهج التحكيم اإل باعتبارهاموجزا عن التحكيم اإللكتروني 

 ،قائم على اإلنترنت إلدارة المنازعات إلكترونيالويبو للتحكيم والوساطة بتطوير نظام م مركز قا

المعلومات ذات الصلة من خالل  وجميعيمكن الوصول إلى مرفق حل النزاعات عبر اإلنترنت بحيث 

عمال األطراف التي تجري األرغب ت، صفحات حل النزاعات عبر اإلنترنت على موقع المركز على الويب

والوساطة أن مرفقه  الويبو للتحكيم يعتقد مركزو ، التجارية عبر اإلنترنت في تسوية نزاعاتها بنفس الطريقة

 1 .ت سيثبت أنه نموذج فعال لتسوية المنازعات التجارية األخرىالخاص بتسوية المنازعات على اإلنترن

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو إسهامات كبيرة في تطوير و  كان للدور الكبير الذي تمارسه

 اتفعيل نظام الملكية الفكرية الخاص بالتجارة اإللكترونية لتنظيم المنازعات الخاصة باإلنترنت ل سيم

ويمكن من خالل هذا النظام ، التجاريةالعالمات ، و (domain names)، والمتعلقة بالملكية الفكرية

تضمن وحدة يالقانون الواجب التطبيق، و  اختيارلتغلب على العديد من الصعوبات، حيث يسمح بحرية ا

لكية الفكرية ق المتعتبر مسألة عرض النزاعات التجارية ذات الصلة بحقو الجنسيات، و  اختالفالجزاء رغم 

أمراا  طرفينة للالمكلفساليب القضائية الطويلة األمد و تقديم الحلول البديلة لألبسرعة كبيرة وأقل كلفة و 

 2 حيث تنجز جميع هذه المراحل بصورة متصلة على شبكة اإلنترنت.، حيوياا جدا
                                                           

1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020).<< On-line arbitration>> (On-line), 
available: https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/online/index.html 

 361سكندرية: دار الفكر الجامعي.ص، اإل1(. التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية. ط3119إبراهيم، خالد ممدوح) 2 
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صعوبة على  وجودلى التحكيم اإللكتروني في حالت ة إلى اللجوء إالحاجة الماسّ  وقد تظهر

الوساطة مركز الويبو للتحكيم و  ولذلك فإن، التحكيم وأمام هيئةفي المركز  المحتكمين إلى التواجد المادي

دارة القضايا المقدمة بموجب قواعد الويبو للوساطة والتحكيم والتحكيم  وتحديد  تعجلالمسيواصل تلقي وا 

 ، مما يسمح بمجموعة من التعديالت اإلجرائيةاألطراف من مرونة إجرائية كبيرة تستفيدبحيث  ،الخبراء

ما في ذلك ، بالقضايا على اإلنترنت بدون تكلفةكما يتيح مركز الويبو خيارات إدارة  ،حسب الضرورة

 1 .مؤتمرات الفيديو

ية الفكرية حقوق الملك والتي تشملنوع من الملكية الفكرية يطلق عليه الملكية الرقمية  وانه هنالك

فاا رقمياا وفق نكل مصنف إبداعي ينتمي إلى بيئة تقنية المعلومات يعد مص وبعبارة أدقعلى اإلنترنت، 

صنف بذاته الم انتماءيؤثر على  وهذا لتطور التقنية،  اتجاهات، ووفق لألدب التقني المفهوم المتطور

 2 إلى فرع أو آخر من فروع الملكية الفكرية.

طبق على للتحكيم المستعجل تن وقواعد الويبوذات قواعد الويبو للتحكيم  وحيث إنما سبق لجة ونتي

من برمجيات  اإللكتروني التحكيم اإللكتروني مع بعض التعديالت لكي تالئم الطبيعة الخاصة للتحكيم

 :هذا الفصل من خالل مبحثين كاآلتيفسيقوم الباحث بتناول ، وتقنيات

 اإلكترونيا منازعات الملكية الفكرية تحكيم ماهية المبحث األول: 

 المبحث الثاني: آلية التحكيم اإللكتروني لدى مركز الويبو للتحكيم 
 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020).<< Covid-19 Update on WIPO's 
Arbitration and Mediation Operations >> (On-line), available :

https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html 
 122، اإلسكندرية: منشأة المعارف للنشر و التوزيع. ص1( المسؤولية اإللكترونية، ط3116منصور، محمد حسين.) 2 

https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html
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 : المبحث األول
 اإلكترونيا منازعات الملكية الفكرية  تحكيمماهية 

تفرقة بينه ال في كيم اإللكتروني لما لذلك من أهميةسيقوم الباحث في هذ المبحث ببيان مفهوم التح

ما للكتابة من ذلك لالتحكيم اإللكتروني  اتفاقشروط صحة بيان  لىإ وثم التطرق، العادي وبين التحكيم

إلى صور المنازعات التي يمكن فضها عن طريق التحكيم اإللكتروني لدى  وثم التطرق، أثر مهم فيه

 :كالتالي مطلبين شكل علىذلك ، اإللكتروني التحكيموالتحكيم ومزايا مركز الويبو للوساطة 

 عليه  التفاقالمطلب األول: التحكيم اإللكتروني مفهومه وشروط صحة 

 مزاياه صوره و منازعات الملكية الفكرية إلكترونياا تحكيم المطلب الثاني: 

  :المطلب األول
 عليه االتفاقالتحكيم اإللكتروني مفهومه وشروط صحة 

شروط  مّ شارة إلى أهتعريف التحكيم اإللكتروني مع اإل سيتطرق الباحث في هذ المطلب إلى بيان

روني الذي بيان تعريف واضح للتحكيم اإللكت والتحكيم إلىلم يتطرق مركز الويبو للوساطة حيث ، صحته

وبين بينه  ةواضح اختالفات لما لوجود يقدمه هذا المركز لذلك سيتم اللجوء الى الفقه لتوضيح مفهومه

ين كالتالي: على فرع، وذلك ة ل تتطلب الحضور الماديالعادي بوصفه يتبع وسيلة إلكتروني التحكيم

 لكية الفكريةم منازعات المتحكي اتفاق، الفرع الثاني شروط صحة اإللكتروني التحكيممفهوم الفرع األول 

   .اإلكترونيا 
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 الفرع األول: مفهوم التحكيم اإللكتروني

اإللكتروني في جوهره عن التحكيم التقليدي فكالهما وسيلة من الوسائل البديلة ل يختلف التحكيم 

عتادة لفض الوسيلة الم باعتبارهعتمد لفض نزاع معين بدلا من اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات، إذ ي  

ألطراف، افهو طريق خاص لفض النزاع قوامه إرادة يدياا لتقإلكترونياا أم  التحكيم وسواء أكان، المنازعات

 لنزاع بناءا افي حسم  الولية ومنح المحكم ،وسيلة لحل نزاعهم اتخاذهالطرفان على  اتفقفال يتم إل إذا 

 1 ، كما تتحدد صالحياته بحدود ما تفوضه إرادة األطراف للنظر فيه.التفاقعلى ذلك من هذا 

نظام قضائي إلكتروني خاص غايته تسوية المنازعات التي تنشأ أو التي : بأنه وكما يمكن تعريفه

نهم ينص على يب اتفاقإلكترونيا بين المتعاملين في التجارة اإللكترونية بموجب  هاشوؤ نمن المحتمل 

 2.ذلك

، إذ إل إذا تم كامالا عبر الوسيلة اإللكترونية أن التحكيم ل يكون إلكترونًيا من الفقه اتجاهيرى و 

 التصالسائل و  باستعمالتحكيم تتم  ويمر بإجراءات، يتحكيم إلكترون باتفاقينبغي أن يبدأ التحكيم 

دية، جلسات تحكيم ما انعقادلى ، ول يصار إوالمحكمين مادّياطراف مع المحكم الحديثة، فال يلتقي األ

 3 أن ينتهي التحكيم بإصدار حكم إلكتروني فيه. وبالمثل ينبغي

                                                           
 326(. التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية. مرجع سابق. ص3119إبراهيم، خالد ممدوح) 1 

 21، القاهرة: دار النهضة العربية. ص1(. التحكيم اإللكتروني. ط3118، ايناس)الخالدي 2 

 311( ص1. )2(. "التحكيم اإللكتروني"، مجلة الحقوق، 3112الطراونة، مصلح أحمد، والحجايا، نور حمد ) 3 
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عبر شبكة  راءاتهإجالتحكيم الذي تتم كافة  :تعريف التحكيم اإللكتروني بأنه يمكننه أ ويرى الباحث

اجد المادي لى التو دون الحاجة إ، ق البريد اإللكترونيبطريقة سمعية بصرية و/أو عن طريإنترنت دولية 

 مكان معين. فيوالمحكمين ألطراف النزاع 

 اإللكتروني  التحكيم اتفاقشروط صحة  الفرع الثاني:

 ذلك معو ، الثاني من الفصلي المطلب األول التحكيم فإنه ينطبق عليه ما ورد ف اتفاق وأما عن

شرط  :وهي ،حديث عنها في التحكيم اإللكترونيبد من ال والتي لوجود بعض الشروط الواجب التقيد بها 

للتحكيم  وقواعد الويبوالرغم من عدم تطرق قواعد الويبو للتحكيم  وذلك على، واألهلية والرضا، الكتابة

لباحث لذلك سيقوم ا؛ لتحكيم اإللكتروني له طبيعة خاصةإل أن ا، المستعجل إلى النص على أّي منها

 .ببيان هذه الشروط

شرط الكتابة في  فإن مدى توافرباا، التحكيم مكتو  اتفاقأن يكون  اشتراطفيما يتعلق بشرط الكتابة في 

التحكيم  اتفاق الويبو للتحكيم إلى تعريف قواعدتطرقت اإللكتروني لم يتم النص عليه عندما  التحكيم اتفاق

 في المادة األولى منه كالتالي:

قد  تلك التي نشأت أو ،لى التحكيم كل النزاعات أو بعضهابين األطراف على اإلحالة إ اتفاقهو 

  1 .، فاتفاق التحكيم قد يكون في صيغة شرط تحكيم في العقد أو في صيغة عقد منفصلتنشأ بينهم

                                                           
1WIPO arbitration rules, Article 1: "Arbitration Agreement" means an agreement by the parties to submit to 
arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them;  an Arbitration 
Agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate contract; 
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التحكيم  يةاتفاقلى ضرورة إرفاق طالب التحكيم )المدعي( الويبو للتحكيم اإلشارة إ قواعدوتناولت 

يم نسخة من التحكيجب أن يتضمن طلب بأنه ، لفقرة الثالثة من المادة التاسعةضمن طلب التحكيم في ا

 1 .إذا كان ذلك ممكناا صل لختيار القانون، وأي شرط منفاتفاقية التحكيم

فتها القانونية أن ييشترط في الكتابة حتى تؤدي وظ نه لم يتم التطرق إلى الكتابة الورقية فإنهحيث إو 

بيانات المدونة أو الانوني التصرف القبحيث يدل الدليل الكتابي على مضمون ، مقروءةتكون هذه الكتابة 

من ثبات ضلزوم تدوين الكتابة كدليل على دعائم ت ويقصد بذلك، اهذا الدليل مستمر  وأن يكون في العقد

 يشترطأخيراا و ، إليهاصحاب الشأن الرجوع بحيث يمكن لألطراف التصرف أو أ، هذه الكتابة بشكل مستمر

 2 .واألمانةالحذف حتى يحوز الدليل الثقة ب أمثبات الدليل سواء باإلضافة 

 ،لكترونية طالما أن الهدف قد تحققبطريقة إ تكون الكتابة محررة سبق فال مانع من أن ولكل ما

انات التي يتم أن تحفظ البي فمن الضروري، يانات التي تم تداولها إلكترونًيافالمهم هنا أن يتم حفظ الب

ل يها أي تعديل يطرأ علأ وذلك بشرط، في حال الخالف والرجوع لهافظها بحيث يمكن ح إلكترونًياتداولها 

ي لضرورة التوسع في المفهوم التقليدي للكتابة ليستوعب التطور المتسارع ف نتيجة وذلك كله، أو تحريف

، ذلك أن الهدف من الكتابة ل يلزم أن تكون بيوم يوماا ت والتصالالثورة التي تحصل في المعلومات 

  3 محررة على دعائم ورقية.

                                                           
1 WIPO arbitration rules, article 8: “The Request for Arbitration shall contain: 
(iii) a copy of the Arbitration Agreement and, if applicable, any separate choice-of-law clause. 

 88، مصر: دار الكتب القانونية. ص1(. النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني. ط3119الرومي، محمد أمين)2 

 382سابق. ص . مرجعالدولية التجارةلكتروني في عقود (. التحكيم اإل3119م، خالد ممدوح)براهيإ   3 
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 ةاإللكترونيإلى الكتابة  1285و قد تطرق قانون األونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 

شتراط أن يكون اعلى أنه يستوفى "الفقرة الرابعة منه نص المادة السابعة في كوسيلة معتمدة للكتابة في 

يمكن  بحيث، كانت المعلومات الواردة فيه متاحةاتفاق التحكيم مكتوبا بواسطة خطاب إلكتروني إذا 

أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة :" يقصد بتعبير "الخطاب اإللكترونيالرجوع إليها لحقا؛ و 

المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل : و يقصد بتعبير "رسالة البيانات" ،بيانات

التبادل  -على سبيل المثال ل الحصر- أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشملطيسية امغنإلكترونية أو 

 ".البرقيو التلكس و النسخ البرق اإللكتروني و 

، قانون األونسترال النموذجيعلى هدي  5111لعام  31األردني في قانون التحكيم رقم  المشرعوسار 

 اتفاق"يجب أن يكون  :الفرع أ بأنه 11لكترونية في اتفاق التحكيم بنص المادة فقد نص على الكتابة اإل

ل كان التحكيم مكتوباا ، أو ذا ورد في وثيقة موقعة من األطرافالتحكيم مكتوباا إ اتفاقويكون باطالا،  وا 

ت المكتوبة الثاب التصالإلكترونية أو غيرها من وسائل  في صورة مخاطبات أو مراسالت ورقية أو

 "تسلمها والتي تعد بمثابة سجل لالتفاق.

يبو نصا في قواعد الو يورد  أنوالتحكيم أنه كان واجبا على مركز الويبو للوساطة  ويرى الباحث

التحكيم  تفاقاالتي من الممكن أن يتم من خاللها  الوسائليتناول للتحكيم المستعجل  وقواعد الويبوللتحكيم 

 للجهل فيها. منها درءاا اإللكترونية وأهمها الوسائل

ى األهلية، لللتحكيم المستعجل لم تتطرق إ وقواعد الويبووأما عن األهلية فإن قواعد الويبو للتحكيم 

ى بر إلنترنت بواسطة مراكز كل ضرورة له إذ تتم العملية التحكيمية عن طريق ا األهليةن بحث حيث إ
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ا ، تحرص على الدقة في شتى الجوانب  األهليةي البحث ف ويبقى مجالالسياسية فيها.  األموروخصوصا

 ينفي وجود ل ولكن هذا، نترنت في الوقت الحاضر تأبى ذلكطبيعة اإل وذلك أن، القانونية لفريقي النزاع

 1 أكثر نجاعة في المستقبل. حلولا ر توفتطورات تقنية كالبطاقة الذكية التي قد 

م الموقع تصمي فإنه يجب ،أهلية األطراف المتنازعة في التحكيم اإللكتروني حل إشكالية ومن أجل

لتي توفر ا ألحد مراكز التحكيمبشكل يلزم الطرف الذي ينوي التفاق إلحالة النزاع الحالي أو المستقبلي 

 ين الشرطينمن هذ اأيّ  إغفاله وفي حال، واإلفصاح عن عمره الكشف عن هويتهخدمة التحكيم اإللكتروني 

 2 .األمر الذي سيضفي على األحكام الصادرة المصداقية والفعالية؛ تاح له المضي قدما في التفاقلن ي  

لحكم ل على نقصها أو عدم وجودها بطالناا ب المشرع األردنيمن أهمية بالغة فقد رتّ  ولما لألهلية

 5111لعام  31من قانون التحكيم األردني رقم  42إلى الفقرة الثانية من نص المادة  وذلك بالستناد

 ل في أي من الحالت التالية:ل تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إ "

 هليته." أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أ لألهلية فاقداا التحكيم وقت إبرامه اتفاقأحد طرفي كان  إذا-5

هم سليمة ن تكون إرادت، فإنه يجب أالتحكيم اإللكتروني اتفاقما عن عيوب التراضي التي تشوب أ

مطلب  التحكيم اتفاقسالمة رضا طرفي ، و استغاللو تدليس أو الية من كافة عيوب الرضا من غلط أخ

ده و ما و التحقق من وجود الرضا و عدم وجو  على التحكيم، التفاقضروري لتالقي إرادة الطرفين على 

لذي تجد اإلشارة ا، و حكيم ذاتهالت اتفاقيتعلق بصحته أو فساده إنما هي أمور تخضع للقانون الذي يحكم 

أي أن إبطال  ،شرط التحكيم عن العقد األصلي باستقاللليه حقا في هذا النطاق أن هناك مبدأ يقتضي إ

                                                           
 112. مرجع سابق. ص(. النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني3119لرومي، محمد أمين)ا1 

 151ة. ص. القاهرة: دار النهضة العربي3(. التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة. ط3111جمال، سمير حامد)2 



43 
 

 ناءا كيم المحتوي عليه ذلك العقد بالعقد األصلي لعيب من عيوب اإلرادة ل يعني ذلك إبطال شرط التح

لي صعلى ذلك العيب، كما أن إبطال شرط التحكيم لعيب من عيوب اإلرادة ل يعني ذلك إبطال العقد األ

 1 على هذا العيب. المحتوي على ذلك الشرط بناءا 

 النص 5111لعام  31من قانون التحكيم األردني رقم  42الفقرة األولى من المادة  وتناولت أيضا

كيم غير التح اتفاقحالة إذا كان : وهما أل-سابقاامما تم ذكرهم -يم في حالتين على بطالن حكم التحك

 :بحيث، باطالا  التفاقحالة ما إذا كان هذا و ، مكتوب  

وجد إذا لم ي األولى ومنها الحالة التاليةأي من الحالت تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إل في  ل-أ

ا  اتفاق  .مدته بانتهاءباطالا أو سقط  التفاقكان هذا  أوومكتوباا تحكيم صحيحا

  :المطلب الثاني
 صوره ومزاياه اا إلكترونيمنازعات الملكية الفكرية تحكيم 

و للتحكيم من دمه مركز الويبالمنازعات التي يمكن فضها باللجوء للتحكيم اإللكتروني الذي يق دتتعد

كافة المنازعات ب اختصتنها ، حيث إو قواعد الويبو للتحكيم المستعجلللتحكيم أتباع قواعد الويبو خالل ا

يقوم النوع من التحكيم من مزايا عدة فس ولما لهذا، الملكية الفكريةالناتجة عن العقود ذات العالقة بحقوق 

التي يمكن  الملكية الفكرية منازعاتصور  على فرعين كالتالي: الفرع األول الباحث بتقسيم هذا المطلب

 .الكترونيا إمنازعات الملكية الفكرية  تحكيم مزايا ، الفرع الثانيفضها عن طريق التحكيم اإللكتروني

  

                                                           
 383صسابق. الدولية. مرجعلكتروني في عقود التجارة (. التحكيم اإل3119م، خالد ممدوح)براهيإ1 
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 التي يمكن فضها عن طريق التحكيم اإللكتروني الملكية الفكرية منازعاتصور الفرع األول: 

عجل تباع التحكيم اإللكتروني لدى مركز الويبو للتحكيم المستصور المنازعات التي يمكن فضها با من

ناعية ، رسوم صاختراع براءاتالناتجة عن عقود الملكية الفكرية من حقوق المؤلف،  المنازعاتهي كافة 

من الممكن أيضا التحكيم في منازعات  وكما أنهجغرافية، رات مؤش، أسماء تجارية، ونماذج صناعية

 أسماء المواقع.

لممكن اأسماء المواقع من حداثة نسبية فسيقوم الباحث بإيراد أهم الصور التي من  ولما لمنازعات

 تسجيل اسم موقع متطابق مع عالمةفمن إحدى هذه الصور ، تحكيملى الأن يتم من خاللها اللجوء إ

بحيث يقوم شخص أو مشروع ل يمتلك أي حق على عالمة تجارية بتسجيل هذه العالمة في ، تجارية

اإلضرار بمالك هذه العالمة أو بقصد إعادة  وذلك بقصد، إلكتروني على شبكة اإلنترنت نوانعصورة 

 عتداءاتلا. يعد هذا النوع من أكثر فيه غالىم  بيع العنوان اإللكتروني إلى هذا المالك مرةا أخرى بثمن 

ن لها موقع ألهمية أن يكو  نترنت عندما لم تكن الشركات مدركةاإل انتشارخصوصا في فترة بداية  شيوعاا

 1 .على الشبكة

موقع  سماموقع على شبكة اإلنترنت هي تسجيل  اسمهر نتيجةا لتسجيل لتي قد تظالنزاعات امن و 

 سمابعض األحرف في تسجيل تغيير إلى شخص ما  يلجأوفي هذه الصورة ، تجارية عالمةمتشابه مع 

ورة كما هو الحال في الص وليس متطابقا العالمة التجارية إلى حد كبيرماثل يبحيث يشبه أو ، موقع

روف ح طريق إدخال تعديل طفيف على أحد وذلك عنلى الشركة، عائدة إاألولى مع العالمة التجارية ال

                                                           
رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية )(. اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني "دراسة مقارنة". 3118شمسة، رجاء نظام ) 1

 23ن. صكلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطي
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 يسجلها كاسمو موقع أو إضافة حرف للعالمة التجارية العائدة للشركة  كاسمالتي يسجلها  التجاريةالعالمة 

ز الويبو : القضية التي نظرها مركالموقع اسمالتطبيقية على إجراء تعديل طفيف على  ومن األمثلةموقع. 

 Whoisضد  .Groupon Incشركةحيث رفعتها  D2020-0001رقم  والوساطة والتي تحملللتحكيم 

Privacy Corp  الموقع  اسمبتسجيل الذي قامggroupon.com  المتماثل إلى حد كبير مع العالمة

 1 الموقع للشركة المشتكية. اسمالمركز بنقل  وقد قضىالتي تملكها الشركة 

في  ،ائدة لشركة منافسة أو غير منافسةعلى عالمة تجارية ع يحتويموقع  اسموكما يمكن تسجيل 

أو ، در متنافستين تعمالن في مجال واحمثل هذه الحالة تقوم شركة من بين شركتين متنافستين أو غي

إلى حد كبير، بتسجيل العالمة التجارية  متشابهةواحدة أو  أو خدمات تقدم كل منهما بضائع و منتجات

ة أو على عالمتها التجاري موقع يحتوي اسمإياها من تسجيل  موقع، حارمةا  كاسمالعائدة للشركة األخرى 

 تطبيقيةاألمثلة المن ، و لها أنه عائدل محالة ن الظأو قد يتم ، خلطا مبينهسم موقع بشكل يوجد مسجلةا ا

لتي القضية ا :موقع عائد لشركة تتماثل أو تتشابه أسماء مواقعهما إلى حد كبير اسمتسجيل على  العملية

 حيث رفعتها شركة D2020-0163التي تحمل رقم نظرها مركز الويبو للتحكيم والوساطة و 

WhatsApp Inc ضدProxy LLC  الموقع   اسمبتسجيل  التي قامتwhatsappdating.com 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020). << WIPO Arbitration and Mediation 
Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION Groupon, Inc. v. Domain Admin, Whois Privacy Corp. 
Case No. D2020-0001 >> (On-line), available : 
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0001 

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0001
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ركة الموقع للش اسمقد قضى المركز بنقل شركة و كبير مع العالمة التي تملكها ال حدالمتماثل إلى 

 1 .المشتكية

 الملكية الفكرية إلكترونياامزايا تحكيم منازعات الفرع الثاني: 

إليه  لتجاهاالخصائص التي قد تدفع األطراف إلى اإللكتروني بالعديد من المزايا و يتمتع التحكيم 

هو سرعة الفصل في القضايا حيث إن ما يؤخذ على و ، القضاء العاديالتحكيم العادي و  عوضا عن

فكرية، فضال بالملكية ال المتعلقةخاصةا في النزاعات و  اإلجراءاتفي  انسبيً  دي هو أنه بطيءالقضاء العا

ة صاحب الحق لغايته بعد مد ما ينبثق عنه من وصولعلى القاضي و تعرض التي القضايا عن حجم 

، وهو ما فض المنازعات متطلباتها القائمة على السرعة فيولية و ، وهو ما ل تستحبه التجارة الدطويلة

 2 التحكيم. إجراءاتالبساطة في و  تحقق للمحتكمين من خالل السرعة

طرفي  عدم تكبدو التحكيم يساهم في حسم النزاع في مدة قصيرة تساهم في خفض النفقات  وعليه فإن

 ، على عكس القضاء العادي الذي تتعدد فيه درجاتابينهمتوقف العالقة التجارية فيما  االمنازعة أضرارا 

داخلي القواعد الوطنية التي يطبقها القاضي ال وعدم تجاوبالتقاضي،  إجراءات بطء ويغلب عليهالتقاضي 

 3 التي تقتضيها طبيعة التعامل الدولي. والمفاهيم الموسعةمع متطلبات المرونة 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020). << WIPO Arbitration and Mediation 
Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION WhatsApp, Inc. v. Registration Private, Domains by Proxy, LLC / 
Anuj Patney.Case No. D2020-0162 >> (On-line), available : 
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0163 

 59(. التحكيم اإللكتروني. مرجع سابق ص3118أبو الهيجاء، محمد إبراهيم)2 

 غير منشورة(، جامعة الشرق(. التحكيم اإللكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة اإللكترونية.)رسالة ماجستير 3118جبران، محمد محمود)3 

 32صاألوسط عمان، األردن.

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2020-0163
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مزايا اللجوء إلى التحكيم اإللكتروني هي أنه يجنب أطراف العقد عدم مسايرة  أحد أهمّ  وكما أن

 العترافطورة عدم خ وأنه يجنبهم ،قضائًيا أم، سواء أكان ذلك قانونًيا اإللكترونية والقضاء للعقودنون القا

 اوهذ، تصةالمخ وتحديد المحكمةالتطبيق القانوني بهذه العقود أو الصعوبة في تحديد القانون الواجب 

 1 ن وفقا للقضاء العادي عند إحالة النزاع إليه.ليس باألمر الهيّ  األمر

فإنه من خالل التحكيم اإللكتروني لدى منظمة ، المحتكمين تعد ذات أهمية بالغة كفاءة وحيث إن

 الكفاءةبالمحكم القادر حسب رأيهم على فض النزاع بطريقة تمتاز  اختيارالويبو للتحكيم منحت الحق في 

على خالف  ،قاءالرتلنزاع، وهو ما تحتاجه التجارة الدولية ليتسنى لها امع موضوع تتناسب  والقدرة التي

 2 معين قد يفتقر الخبرة في موضوع النزاع. المتنازعين بعرض نزاعهم على قاض   القضاء الذي يلزم

وي ذ على أشخاص هي عرض النزاع التحكيم اإللكتروني اللجوء إلىالغاية من ن الرغبة و و حيث إ

فكرية لما منها المتعلقة بالملكية الو ، تطور التجارة اإللكترونيةمواكبة في وعلى دراية و خبرة فنية خاصة 

اج إلى منازعات تحت ، فمن المؤكد أن ثمةالقانوني لهذه التجارةل الفني و المجا كذلكو لها من خصوصية 

ت التي المنازعا الحقيقة أن كل، و جال الذي تتعلق به هذه المنازعاتشخص مؤهل يمتاز بخبرة في الم

ي خبرات ل هيتمتع بخبرات في هذا المجال و  اة تستلزم شخصا تنفيذ العقود اإللكترونيتنشأ عن إبرام و 

 3 .عن هذه الميزة بالكفاية المهنية قد يعبر البعضغالب األحيان في القاضي الوطني و تتوافر في 

 النتقالفي  مهالتحكيم يساعدفإن اختيار القانون الواجب التطبيق حرية األطراف في فيما يتعلق بو 

في  كاا، فليس األمر مترو وضوع النزاعيختارون القانون الذي يحكم م، فهم الذين إلى مجالت أكثر مرونة

                                                           
 351سابق.ص الدولية. مرجعد التجارة لكتروني في عقو(. التحكيم اإل3119م، خالد ممدوح)براهيإ1 

 58ص(. التحكيم اإللكتروني. مرجع سابق 3118براهيم)إأبو الهيجاء، محمد 2 

  3إبراهيم، خالد ممدوح)3119(. التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية. مرجع سابق.ص351
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ناها الف التوقعات التي بحالة تنازع القوانين لقواعد اإلسناد التي قد تؤدي إلى تطبيق قانون قد يخ

اضي قفي حالة عدم تحديد القانون بواسطة األطراف، فإن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أكبر من و ، األطراف

التالي بعن اإلرادة الضمنية لألطراف، و  ذلك لما يراه معبراا، و الدولة في تحديد القانون الواجب التطبيق

 1 تجنب مشكلة تنازع القوانين.القانون األنسب لحكم النزاع و  اختيار

او  التي تقابلها المادة رقم من قواعد الويبو للتحكيم و  61دة في نص الما ذلك ما يراه الباحث واضحا

حكم القانون الموضوعي الذي ي اختيارالويبو للتحكيم المستعجل بأنها منحت األطراف حق  قواعدمن  55

م في جوهر يئة التحكين تفصل هأعلى " النزاع مما يضمن لهم أن يصدر حكم مّوحد قابل للتنفيذ بأنه:

ما -ال ي فسر أي تعيين لقانون دولة ما كامو  ،للقانون أو قواعد القانون التي يختارها الطرفان االنزاع وفقا 

على أنه يشير مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها  -لم ي عبر عن خالف ذلك

ون التي أو قواعد القانتطبق المحكمة القانون  في حالة عدم اختيار األطرافو  ،المتعلقة بتنازع القوانين

 2 ".ترى أنها مناسبة

 

 

 

 

                                                           
 8(. التحكيم التجاري الدولي. مرجع سابق.ص3112بربري، أحمد مختار)1

2 WIPO expedited arbitration rules, Article 55: (a) The Tribunal shall decide the substance of the dispute in 
accordance with the law or rules of law chosen by the parties. Any designation of the law of a given State 
shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and 
not to its conflict of laws rules. Failing a choice by the parties, the Tribunal shall apply the law or rules of law 
that it determines to be appropriate.  
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 : المبحث الثاني
 آلية التحكيم اإللكتروني لدى مركز الويبو للتحكيم

، طرافلحاجة إلى الوجود المادي لألالتحكيم اإللكتروني يمتاز بخاصية إمكانية التحكيم عن بعد دون ا

ر العملية لضمان سي خاصة إجراءاتوكما تتطلب ، تباعهاها تتطلب وجود مبادئ أساسية يجب اولذلك فإن

ى سبق سيتناول الباحث هذا المبحث عل ولكل ما، طريقة الصائبة دون أن يشوبها عيبالتحكيمية بال

 مطلبين كالتالي:

 المطلب األول: المبادئ األساسية لعملية التحكيم اإللكترونية

 لكترونياا تحكيم منازعات الملكية الفكرية إالمطلب الثاني: جلسات 

  :المطلب األول
 المبادئ األساسية لعملية التحكيم اإللكترونية

جب يتنظم سير عمليـة التحكـيم والتـي  تهدف إلى من المبادئ واألسس التي جملةك لهنايوجد 

ذه المبادئ ، حيث تشكل هاحرً  ، سواء أكان مؤسسًيا أمما كان المكان الذي يجري فيه التحكيم امراعاتها أيً 

فاق حتى ولو جاء في ات مخالفتهاالعام الدولي، والذي يتعين على هيئة التحكيم عدم  نوعاا من النظـام

 1 ما يناقضها. التحكـيم

                                                           
 55، عمان: دار الثقافة للنشر و التوزيع. ص1(. التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة.ط3115سامي، محمد فوزي)1 
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وم يق إذمبدأ صورة من صور حق الدفاع، يعد هذا ال حيث ،ومن أهم هذه المبادئ هو مبدأ المواجهة

ليعطى كل طرف  ؛المحكمون عليهممواجهة الخصوم بعضهم لبعض، وعرض ما جمعه  على ضـرورة

 1 .ودفوعقدمه خصمه من طلبات على ما  في تقديم دفاعه بناء الحق

مضمون هذا األمر هو ن ، حيث إاسيتطرق الباحث إلى ضرورة مواجهة الخصوم بعضهم بعض

لمدعي، المؤيدة له، واسم المحّكم الذي اختاره ا المدعي عليه بطلب التحكيم المقدم ضده والمـستندات تبليغ

وتاريخ  ، اختيار محّكم لهاخالمحّكم، والمدة التي يستطيع  مكونة من أكثر مـنوما إذا كانت هيئة التحكيم 

عه، الطرف من تقديم دفا والضرورية لتمكين هذا المتعلقة بالنزاع ، وغير ذلك مـن المعلومـات الجلسة

في مواجهة جميع الخصوم حتى الغائب منهم، حيث ل يمكن أن يستنتج قائم  خـصومواللتزام بـدعوة ال

 2 .المدعي عليه سوء نيته، والحكم عليه بالتالي بالطلبات المقدمة من خصم ضده من مجرد غيـاب

حيث تبدأ أولى خطوات التحكيم ، عليه من تقديم طلب اإلحالة للتحكيم الستدللهذا ما يمكن و 

رسال طلببالتوجه لموقع المركز اإللكتروني   3 التحكيم من خالل: وا 

 فتاحمعلى الموقع اإللكتروني التابع لمركز التحكيم بعد النقر على  نموذج التحكيم المعدّ  تعبئة-1 
(create a case) والمتضمن: 

 .لبيرتضيها مقدم الط الحلول التيو  وظروف النزاعالكامل مع ذكر إيجاز عن طبيعة المحتكمين  اسم-أ

 اكس،ف بهم )هاتف، التصالأسماء ممثلي مقدم الطلب ووكالئه مع توضيح العناوين ووسائل  ذكر-ب
 .(بريد إلكتروني

                                                           
 252. صدار المعارف الثاني". اإلسكندرية:الجزء “ الدوليالتحكيم موسوعة  (.1889)عبد الحميد  ،د. األحدب1 

 91عين شمس، القاهرة، ص جامعةغير منشورة(  رسالة دكتوراه) التجاري الدولي التحكيم راءات(. إج3112)الذيابات، صبري أحمد2 

 11ص(. التحكيم اإللكتروني. مرجع سابق 3118براهيم)إأبو الهيجاء، محمد 3 
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 sole اوحيد امحكم اختارمقدم الطلب أنه قد  ي عدّ  وبإغفال ذلك، عدد أعضاء هيئة التحكيم تحديد-ج
arbitrator)) لنظر النزاع. 

 التي يعتمدها المحكم. باإلجراءاتراضيا  عدّ إغفال ذلك سي   وفي حال، نظر النزاع إجراءات تحديد-د

 .التحكيم للمركز اتفاقن نسخة ع إرسال-ه

 ينةسعة مععلى أل تتجاوز البينات المرسلة ، الخيار في إرفاق قائمة ببيناته ويترك للمحتكم

( مع تزويد المحتكم ضده بنسخة عن sendطلب التحكيم للمركز بالنقر على مفتاح اإلرسال ) إرسال-5
 الطلب أو ترك ذلك للمركز.

 الرسوم اإلدارية المحددة وفق جدول الرسوم المعروض على موقع المركز اإللكتروني. أداء-3

بشأن العتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية قد نصت  1258نيويورك لسنة  اتفاقيةوكما أن 

امسة ورتبت على مخالفته البطالن بنص المادة الخ، اآلخر طلب التحكيم الطرفتبليغ  احترامعلى ضرورة 

بناء على طلب الخصم الذي يحتج  وتنفيذ الحكم العترافيجوز رفض  ل-1": الفرع ب منها على أنه

 نفيذ الدليلوالتبالحكم إل إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها العتراف  عليه

 على:

االخصم ال أن-ب  ،التحكيم اتبإجراءبتعيين المحكم أو  مطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعالناا صحيحا
 ن يقدم دفاعه."ستحيل عليه لسبب آخر أأو كان من الم

إن الهدف من دعوة الخصوم أو تكليفهم بالحضور م فهيئة التحكيم لدفاع كل خصسماع  أما عن

نه من ل غنى ع، وسماع كل خصم لإلدلء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم هو إتاحة الفرصـة الكافيـة لهـم

حضة بالبينات الداحكم عادل، ذلك أن كل خصم هو األقدر على تزويد هيئة التحكيم  أجل الوصـول إلـى

 التي قد تكشف الحقائق.
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هيئة تعقد " :نهعلى أ 41خالل نصها في المادة رقم هذا الحق من قد صانت قواعد الويبو للتحكيم و 

ا مع األطراف بأي شكل مناسب ، مؤتمراا تحضيريً ا بعد إنشائهايوما  31بشكل عام في غضون  التحكيم

 1 ."والتكلفة الوقتلغرض تنظيم وجدولة اإلجراءات الالحقة بطريقة فعالة من حيث 

 أما عن الشكل الذي يستطيع كل خصم تقديم أدلته من خالله في حالة عدم عقد جلسات

ين التحكيم يتعارض بالشأن يؤكد على أنه ل يوجد ما  لألطراف لالتفـاق فـي هـذافإن ترك الحرية مرافعة، 

لحق في التفاق ا بسماع هيئة التحكيم لدفاع كل خصم، فلألطراف اإللكتروني ومبدأ المواجهة فيما يتعلـق

 2 .تقديم المذكرات والوثائق بطريقة أخرى غير المكتوبة علـى

مبدأ المواجهة على أساس إجراءات التحكيم،  استمراريةفارقة هي  من المبادئ التي تعد ذات سمةو 

بين الخصوم إذا انقطع سير اإلجراءات، والواقع أن استمرارية إجراءات  جهةمواالفمن غير المعقول أن تـتم 

الخصائص المميزة للتحكيم، بل لعلها الدافع في بعض األحيان إلى تبني التحكيم  التحكيم هـي إحـدى

أن التحكيم يتميز بسرعة الفصل في إجراءاته، وتحقيق هذا األمر يكون المنازعات، ذلك  كوسيلة لفـض

للتزام بها ا تها، وبحيث يكـون فـي عـدمعامـن خالل تحديد مواعيد قانونية يتعين على أطراف التحكيم مرا

م لتزابهذا ال الذي أخلّ  نوع من المماطلة التي تعوق سير اإلجراءات واستمرارها، وبالتالي فإن الطـرف

 3 .يكون قد تنازل عن ضمانة هامة كفلها له القانون

                                                           
1 WIPO arbitration rules, Article 40: The Tribunal shall, in general within 30 days after its establishment, 
conduct a preparatory conference with the parties in any suitable format for the purpose of organizing and 
scheduling the subsequent proceedings in a time and cost efficient manner. 

(. القانون الواجب التطبيق على التحكيم اإللكتروني.)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، 3112الهيفي، سعد خليفة)2 

 32صعمان، األردن.

 .95ص. دار النهضة العريبة: ، القاهرة3القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، ط(.3112)الكردي، جمال محمود 3 
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ألطراف نه قد يتعذر على احيث إ لالستمراريةمن معالجة هذا المبدأ  وعلى الرغمهنا أنه  ويرى الباحث

العملية  قهر ما يعي، إل أنه قد يظلحصول مانع مادي م الهيئة في التحكيم العادي نظرااالتواجد المادي أما

 لتصالا انقطاعوجود عطل في شبكة اإلنترنت مما قد يؤدي إلى  وهي حالةأل ، اإللكترونيةالتحكيمية 

 . ومتوقعنه أمر وارد الوقوع ل يمكن تجنبه حيث إ وهذا ما، المرئي مع الهيئة والخصم

ص التي لمبادئ و الخصائا بين أطراف التحكيم في التحكيم اإللكتروني تعد أحد أهمّ  المساواةكما أن 

عليه كافة القوانين التي تتناول موضوع التحكيم، وهو أمر  ع  م  ج  المساواة هو مبدأ ت   ن مبـدأأو ، يمتاز بها

 على اتفاق بين أطرافه، وهو اتفاق من غير المتـصور أن إن اللجوء إلى التحكيم إنما يتم بناء بـديهي، إذ

 آلخر،الطرف ا ل علـى قـدم المـساواة مـعيتم الوصول إليه إذا كان لدى أحد الطرفين شك في أنه لن يعام

وع من التحكيم الن الواقع أن المساواة بهذا المفهوم يمكن أن تتحقق في مجال التحكيم اإللكتروني، ألن هذاو 

طيع كل طرف وذلك حتى يست يفترض إلمام أطرافه بصورة كاملة بكيفية التعامل مع األجهزة اإللكترونيـة،

 1 .المساواة مع الطرف اآلخرممارسة حقوقه على قدم 

هذا الحق في قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في  احترامتم النص على قد و 

"يجب أن يعامل الطرفان على قدم  :المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الطرفين بأنه 18المادة رقم 

 "قضيته.ل منهما الفرصة كاملة لعرض المساواة وأن تهيأ لك

                                                           
 38(. القانون الواجب التطبيق على التحكيم اإللكتروني. )رسالة ماجستير غير منشورة(، مرجع سابق. ص3112سعد خليفة)الهيفي، 1 
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  :المطلب الثاني
 جلسات تحكيم منازعات الملكية الفكرية إلكترونياا 

قول ت اإلدارية في أسماء الحمة العالمية للملكية الفكرية ويبو الخاصة بالمنازعاظلئحة المننصت 

اولت المد، الطبيعيين األشخاصبين  الجتماعاتأن يشمل فضال عن  يجبن مصطلح الجلسة على أ

سمح لكل ي بأسلوبو ، و الموثق لإلبالغات اإللكترونية التبادل الفوريو  المرئيةو المداولت  الهاتفية

، و حيث إن الوسائل التكنولوجية المتاحة في هذا المجال عبر و إرسال اإلبالغات باستقبالاألطراف 

كما  ،ات بشكل فوري و لحظي بين األطرافتسمح بتبادل النصوص و الصور و األصو  شبكة اإلنترنت

 1نقل المستندات و البيانات عبر اإلنترنت.ريد اإللكتروني تتيح أن تقنية الب

بحيث  ،تحكيم عن طريق البريد اإللكترونيقد أوردت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إمكانية الو 

ستخدام طريقة أن تختار ا المستعجللتحكيم أو التحكيم لبموجب قواعد الويبو  التحكيميجوز لألطراف في 

طريق  لفض المنازعات عنطرق البديلة ال استخدام تتيح بحيث ،للويبو التحكيم عن طريق اإلنترنت

دول على جتقديم التصالت بشكل آمن إلكترونياا في و  ،الوسطاء والمحكمين والخبراءو لألطراف اإلنترنت 

ويجوز لهم  ،اروني ألي عملية إرسال يتم إجراؤهيتلقى المستخدمون تنبيهات بالبريد اإللكت، و اإلنترنت

 2 الوصول إلى جدول البيانات عبر اإلنترنت والبحث فيه في أي وقت.

                                                           
 212سابق.ص الدولية. مرجعلكتروني في عقود التجارة (. التحكيم اإل3119م، خالد ممدوح)اهيبر‘1 

2 World Intellectual Property Organization official web site, (2020).<< WIPO Online Case Administration 
Tools >> (On-line), available: 

https://www.wipo.int/amc/en/eadr/index.html 

https://www.wipo.int/amc/en/eadr/index.html
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طة نظام ستلك المستندات التي يتم إرسالها أو استالمها بوا: البريد اإللكتروني بأنه تعريفويمكن 

 تصحابويمكنه اس، مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي وتتضمن ملحوظات، إلكترونياتصالت بريدي 

 1أخرى يتم إرسالها رفقة الرسالة ذاتها. وأية مستندات: معالجة الكلمات، مثلمرفقات به، 

نه فإ ،تباع نظام التحكيم اإللكتروني عن طريق البريد اإللكترونييرى الباحث هنا أنه من خالل او 

ن ع أمسواء المادية منها  المواجهةتتطلب  اإلجراءاتذلك بأن بعض قد تظهر العديد من المعوقات و 

 شفوعةمأهمها مناقشة الشهود التي ل يغني عنها وجود تصاريح و ، ريق الوسائل المرئية اإللكترونيةط

ود المادي لب الوجكما أن بعض األدلة تتطو ، التقارير التي قد أعدوهاوفي مناقشة الخبراء عن ، باليمين

لما يتطلبه من حضور مادي أو  األدلةحيث قد تواجه صعوبة بالغة في هذا النوع من ، التجاربمنها و 

لك لضمان ذو ، الختراع براءاتعن  تجةاالنفي النزاعات  خاصةا  ،ريق الوسائل المرئية اإللكترونيةعن ط

 أن التجربة قد تمت بالطريقة الصحيحة لبيان وجود التطابق من عدمه.

، تعلق بالجلسةي المرئية التي تعتبر إجراءا  المؤتمراتالوسيلة األخرى للتحكيم اإللكتروني فهي  وأما عن

ر من تلك التي لى حد كبيإ الفتراضية المؤتمرات وبذلك تقترب، افتراضيةحيث يتواجد األطراف بطريقة 

 2 تحصل عادةا بدعوة األطراف بماديتهم لحضور الجلسات.

وافق األطراف والمحايدون في قضايا الويبو على عقد اجتماعات أو جلسات استماع عن بعد يقد 

مرافق  ، بما في ذلكع مختلفةفي مواق تكون مقراتهمعندما ي ظروف معينة فعبر أدوات عبر اإلنترنت 

                                                           
 233سابق.ص الدولية. مرجعلكتروني في عقود التجارة (. التحكيم اإل3119م، خالد ممدوح)براهيإ1 

 55، القاهرة: دار النهضة العربية. ص1(. التحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية. ط3115ناصف، حسام الدين)2 
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الويبو  مركز فرويو من حيث الوقت والتكلفة فعالة  بطريقةللمساعدة في إدارة اإلجراءات ؛ التداول بالفيديو

 1 .عدداا من حلول التداول بالفيديو

ية ن تم منح المحتكمين المهلة الكافية لتقديم أكيم السرية في اليوم المعلن بعد أتبدأ جلسات التح

، مع ممثليهمو لسات من قبل المحتكمين ويتم حضور الج، ة أو للتعديل في البينات المقدمةبينات إضافي

جراء الخبرةالمحاكمات على تقديم أية بينة إضافية أو طلب البينة الشخصية  اقتصار  2 نية.الف وا 

 :نهعلى أ 51الفقرة ب من المادة رقم  فيما يتعلق بالبينة الخطية فقد نصت قواعد الويبو للتحكيم في

، بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها أن في أي وقت أثناء التحكيم لهيئة التحكيميجوز "

اف ويجوز لها أن تأمر أحد األطر ، أخرى تراها ضرورية أو مناسبةتأمر أحد األطراف بتقديم وثائق أو أدلة 

بير معين أو خ هيئة التحكيم عليها من قبل لالطالعسيطرته  تحت في حوزته أو مستنداتأي  بإتاحة

 3 "آلخر.من قبلها أو إلى الطرف ا

الباحث أنه من الممكن لهيئة التحكيم أن تأمر أحد األطراف بتسليم بينه تحت يده  وبذلك يرى

لعلى تقديمها  ، فإنه يتبين أنه يكون مجبورااالسابقةفي نص المادة  وبالصيغة الواردة قد يفترض   فإنهوا 

 سوء النية لديه. 

                                                           
1 World Intellectual Property Organization official web site, (2020).<< WIPO Online Case Administration 
Tools >> (On-line), available: 

https://www.wipo.int/amc/en/eadr/index.html 
 91. صالتحكيم اإللكتروني. مرجع سابق (.3118راهيم)إبأبو الهيجاء، محمد 2 

3WIPO arbitration rules, article 50: (b) At any time during the arbitration, the Tribunal may, at the request of 
a party or on its own motion, order a party to produce such documents or other evidence as it considers 
necessary or appropriate and may order a party to make available to the Tribunal or to an expert appointed 
by it or to the other party any property in its possession or control for inspection or testing. 

https://www.wipo.int/amc/en/eadr/index.html
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قد نصت ف، واضحةو واعد الويبو للتحكيم بطريقة شاملة أما فيما يتعلق بالبينة الشخصية فقد عالجتها ق

 :نهمن القواعد على أ 56في المادة رقم 

غب وية الشهود الذين تر قبل أي جلسة استماع أن تطلب من أي من الطرفين إشعار ه أ( يجوز للمحكمة)

دتهم وصلته موضوع شها، باإلضافة إلى الشهود الخبراء مكانوا شهوداا على الوقائع أأ، سواء همئفي استدعا

 .ضيةبالق

 .اهدصلة لتقييد أو رفض مثول أي شالسلطة تقديرية على أساس التكرار وغير ذي  لهيئة التحكيم)ب( 

لهيئة جوز ي كما ،رقابة هيئة التحكيمتحت  شفهية)ج( يجوز ألي طرف أن يستجوب أي شاهد يقدم أدلة 

 .أن تطرح أسئلة في أي مرحلة من مراحل استجواب الشهود التحكيم

ي شكل ف هيئة التحكيمإما باختيار أحد األطراف أو حسب توجيهات  البينة الشخصيةد( يجوز تقديم )

حالة ، وفي هذه الرات المشفوعة باليمين أو غير ذلكعن طريق البيانات الموقعة أو اإلقرا إما، مكتوب

 .الشفهيةالشهادة مشروطة بإتاحة الشهود للشهادة  قبوليجوز للمحكمة أن تجعل 

مكانية حضورالمادية  التكاليف)هـ( يكون الطرف مسؤولا عن الترتيبات العملية و   .مهيستدعي شهودأي  وا 

يما ول س ،أثناء أي جزء من اإلجراءات سيتم الطلب منه بالخروج)و( تحدد المحكمة ما إذا كان أي شاهد 
 1ين. أثناء شهادة شهود آخر 

                                                           
1WIPO arbitration rules, article 56: a) Before any hearing, the Tribunal may require either party to give 
notice of the identity of witnesses it wishes to call, whether witness of fact or expert witness, as well as of 
the subject matter of their testimony and its relevance to the issues. 
(b) The Tribunal has discretion, on the grounds of redundancy and irrelevance, to limit or refuse the 
appearance of any witness. 
(c) Any witness who gives oral evidence may be questioned, under the control of the Tribunal, by each of the 
parties. The Tribunal may put questions at any stage of the examination of the witnesses. 
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فتعد الخبرة من الوسائل المهمة في إثبات أمور ذات طابع عملي تتعلق  1 الخبرة الفنية وأما عن

من و  رى عاجزة عن إثباتها أو تحديدها،الوسائل األخ فيه تكون في الوقت الذي، لنزاعابصلب موضوع 

من دور  لخبرةلولما لكل ما سبق  .الكسب الفائت نظيرر الطرف المتضر  يستحقهتحديد المبلغ الذي  ذلك

رة الفنية طلب إجراء الخب والهيئة في، فقد نصت مراكز التحكيم على حق المحتكمين واسع في اإلثبات

 التالي:يم آلية طلب إجراء الخبرة الفنية كواقعة تتعلق بموضوع النزاع مع تنظلغايات تأييد أو إثبات أي 

 .بالرغبة في إجراء الخبرة بوقت معقول يسبق المحاكمة والفريق اآلخرالهيئة  إخطار-1

 .بالخبرة الفنية إلثباتها الستعانةبالوقائع المراد  والفريق اآلخرالهيئة  تزويد-5

أن تمنح بعد ئة هيلتقرر ال؛ به أو بهم وكيفية التصال وعنوان الخبير باسم والفريق اآلخرالهيئة  تزويد-3

 أو رفضه. الطلبالفنية قبول  الخبرةطلب  واعتراضاته علىكافية لتقديم دفوعه  مهلةالفريق اآلخر 

 

 

 

 

 

                                                           
(d) The testimony of witnesses may, either at the choice of a party or as directed by the Tribunal, be 
submitted in written form, whether by way of signed statements, sworn affidavits or otherwise, in which 
case the Tribunal may make the admissibility of the testimony conditional upon the witnesses being made 
available for oral testimony. 
(e) A party shall be responsible for the practical arrangements, cost and availability of any witness it calls. 
(f) The Tribunal shall determine whether any witness shall retire during any part of the proceedings, 
particularly during the testimony of other witnesses. 

 93ص(. التحكيم اإللكتروني. مرجع سابق. 3118براهيم)إد أبو الهيجاء، محم1 
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  :الفصل الرابع
 معوقات فض منازعات الملكية الفكرية عن طريق التحكيم

فاق كيمية في حال عدم التبعض المعوقات التي قد تسبق العملية التحلى حيز الوجود قد تظهر إ

بما أن  ،سابقة لمباشرة العملية التحكيميةطيل المدة اليمما قد ؛ هيئة التحكيمطراف على اختيار بين األ

ا ،الوقت عامل مهم جدا في التحكيم  لويبووقواعد اللتحكيم يبو الو عن معالجتها في قواعد  وذلك رغما

ن عن اختيار الممثلي جانبللعملية التحكيمية من  ةا وقد تظهر المعوقات معاصر ، للتحكيم المستعجل

يترتب عليه من إطالة لمدة التحكيم وفقا للنظام الذي  وما قدرد المحكمين  وباإلضافة إلى، ألطرافا

 وضعته قواعد الويبو للتحكيم. 

قواعد  التحكيم وفقللوساطة و  لى التحكيم في مركز الويبووحيث إن الغاية األساسية من اللجوء إ

في البلد المراد  يذللتنفقابال ألطرافه و  ملزماامستعجل هي إصدار حكم تحكيم التحكيم وقواعد التحكيم ال

ه حقوق الملكية لما تتسم ب تبعاانظراا و ن في هذا القرار، ل عن إمكانية الطع، كما قد يثور تساؤ التنفيذ فيها

وق عن هذا النوع من الحق الفكرية من خصوصية فقد ظهر جدال واسع عن مدى قابلية النزاعات الناتجة

لدولية على ا التفاقياتقواعد التحكيم في مختلف الدول و نه قد تم النص في قوانين و ، حيث إللتحكيم

ما حمايةا  ،ما لتعلقها بالنظام العام  واآلداب العامةعلى التحكيم فيها، إ التفاقالحقوق التي ل يجوز   وا 

ملية وما قد يتكبده من مصاريف في الع، ة المالية لكل منهمات بين المقدر لطرف من أطراف النزاع للتفاو 

 لى مبحثين كاآلتي:من خالل تقسيمه إباحث هذا الفصل السبق سيتناول  ولكل ماالتحكيمية. 

 .نزاعات الملكية الفكرية لدى مركز الويبو للتحكيمممعوقات تحكيم : المبحث األول

 .والتحكيم: آثار التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة المبحث الثاني
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  :المبحث األول
 نزاعات الملكية الفكرية لدى مركز الويبو للتحكيمممعوقات تحكيم 

الل لى حيز الوجود من خالمعوقات األساسية التي قد تظهر إيتناول الباحث في هذا المبحث بيان 

 وذلك لما، متوفر لديهاال والتحكيم اإللكتروني للتحكيم المستعجل وقواعد الويبواتباع قواعد الويبو للتحكيم 

قد يظهر  ا ماومنه، لةأو قد تتناول جزئيات تتنافى مع مبدأ تحقيق العدا، ؤثر في إطالة أمد التحكيمقد ي

باحث هذا السبق سيتناول  ولكل ما، قد يعاصره ومنها ما، الوجود سابقا للعملية التحكيمية إلى حيز

 لى المطلبين التاليين:من خالل تقسيمه إ المبحث

 والتحكيم المستعجلالمطلب األول: المعوقات العملية التحكيمية وفق قواعد الويبو للتحكيم 

 اا إلكترونيمنازعات الملكية الفكرية  تحكيمالمطلب الثاني: معوقات 

  :المطلب األول
 والتحكيم المستعجلالمعوقات العملية التحكيمية وفق قواعد الويبو للتحكيم 

ي العملية ية الكبيرة فالتمهيدية للعملية التحكيمية من المراحل ذات األهمتعتبر المرحلة السابقة و 

 ،لى المدعى عليها  لى مركز الويبو للوساطة والتحكيم و تقديم طلب التحكيم إ هي التي تتضمنو ، التحكيمية

فقد  فاقهماتفي حال عدم و ، األطراف اتفاقالتي تحدد بناءا على أعضاء الهيئة التحكيمية و  اختيارثم و 

 إجراءاتتتخلل كما و ، اعهاتبللتحكيم المستعجل على آلية يجب ا قواعد الويبونصت قواعد الويبو للتحكيم و 

ذه المعوقات ألهمية تالفي هو ، من فاعلية العملية التحكيمية بعض المعوقات التي قد تحدّ نفسها  التحكيم

يجاد ن تلك المعوقات من خالل بيانها و سيقوم الباحث بالوقوف على كل م وذلك من ، لتالفيها اقتراحاتا 
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حكيمية، المعوقات السابقة للعملية الت تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي: الفرع األول خالل

 .الفرع الثاني المعوقات المعاصرة للعملية التحكيمية

 معوقات السابقة للعملية التحكيميةالفرع األول: ال

 حججهم بالموازاةو ن للتبليغ أهمية كبيرة في كونه يمنح الفرصة الكافية ألطراف الدعوى بإبداء آرائهم إ

اا؛ تحكيمً  أم قضائًئاالمرفوعة ضدهم سواء مع حقهم في الدفاع عن الدعوى  دأ المواجهة مبل وذلك احتراما

عار هذا المبدأ دون إش احترامتصور  ول يمكنو التحكيم العادل، المحاكمة أي يعتبر من أهم ضمانات الذ

 1 لما قد تؤثر القرارات الصادرة على مراكزهم القانونية. وتبليغ األطراف

سبق فيرى الباحث أنه قد تظهر معوقات في طريقة تبليغ طلب التحكيم سواء لمركز الويبو  وتبعا لما

نه ن قواعد الويبو للتحكيم قد بّينت في المادة الرابعة الفقرة أ م، حيث إللمدعى عليه والتحكيم أمللوساطة 

غها إما من ويتم تبلي ات أو مستندات يطلب تسليمها يجب أن تكون مكتوبةبأن طرق التبليغ ألي محرر 

  2 خالل البريد أو البريد المستعجل أو البريد اإللكتروني.

مما  بالرغم وذلك، هي ما قد يعتريها بعض اإلشكالياتاإللكتروني  عن طريق البريد وحالة التبليغ

إل أنها  ،تقدم والمعلومات من التصالتعن بعد في مجال  وأجهزة التصالوصلت إليه التكنولوجيا 

                                                           
، 2(.قانون المسطرة المدنية دراسة فقهية و عملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.ط3119الشرقاوي، عبد الرحمن)1 

 الرباط؛
2 WIPO arbitration rules, Article 4: (a) any notice or other communication that may or is required to be given 
under these Rules shall be in writing and shall be delivered by expedited postal or courier service, e-mail or 
other means of communication that provide a record thereof. 
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بة يواجهه البعض من صعوبة في مواك وما قد، والسرية والمصداقيةإلى األمن  في بعض األحيان تفتقر

 1لبريده اإللكتروني.  كما قد يكون المطلوب تبليغه غير مفعل  ، و لالتصالالتقنيات الحديثة 

التحكيم  ليه طلبا لحالة عدم تبلغ المدعى عيبو للتحكيم لم تتناول حالا واضحا الو قواعد  وحيث إن

لعدم العثور أو عدم تفعيل المدعى عليه بريده اإللكتروني لمشاكل فنية أو  وذلك إما، أو لئحة الدعوى

معذرة إبداء  دون- إذا لم يقدم المدعى عليه: نهفي الفقرة ب على أ 58في المادة نصت  فقد تقنية،

، يجوز للمحكمة أن تمضي قدما في التحكيم وأن تصدر قرار 45دفاعه وفقا للمادة  بيان- مشروعة

 2 التحكيم.

الة عدم تبلغ لتفادي ح بقواعد الويبو للتحكيم أن تنص على طريقة  جدر األهنا أنه كان  ويرى الباحث

بت اللجوء إلى التوقيع اإللكتروني للتث :الطرق ومن هذه، يه لطلب التحكيم أو لئحة الدعوىالمدعى عل

والتي ليه لدى بلد المدعى ع المتداولةالتبليغ بالنشر في الجرائد  واللجوء إلى، أو عدمه الستالممن حالة 

 لحالت عدم التبلغ. اتضع حدً  قد

لويبو قد منحت قواعد او ، المحكمينعدد  اختيارأما عن اإلجراء اآلخر السابق للعملية التحكيمية فهو 

ما تم النص  هوو ، امناسبا  هيرون كما المعينين المحكمين عددعلى  بالتفاقللتحكيم كامل الحق لألطراف 

عليه  يتفقمن عدد المحكمين الذي تتكون المحكمة  نهبحيث إ" 14الفقرة أ من نص المادة  عليه في

صدار إ يتم لكيذلك ما يجده الباحث منافيا لمنطق المداولة التي تحتاج إلى عدد فردي و  3 "،الطرفان

                                                           
 152. اإلسكندرية؛ مطبعة دار الفكر الجامعي.ص1(. التقاضي اإللكتروني، ط3119إبراهيم، خالد ممدوح)1 

2WIPO arbitration rules, Article 58: (b) if the Respondent, without showing good cause, fails to submit its 
Statement of Defense in accordance with Article 42, the Tribunal may nevertheless proceed with the 
arbitration and make the award. 
3 WIPO arbitration rules, Article 14: (a) The Tribunal shall consist of such number of arbitrators as has been 
agreed by the parties. 
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ميع في ظل جرأى المركز  إل إذا، لى عدد معين فتتكون من محكم واحدع اتفاقهمو في حال عدم ، القرار

ب من  هو ما تم النص عليه في الفقرة، و تتكون المحكمة من ثالثة أعضاءفحسب تقديره ظروف القضية 

 1 ذات المادة.

 الفقرة أ بأن 14إل أن قواعد الويبو للتحكيم المستعجل قد تداركت هذه الثغرة في نص المادة رقم 

لى الصواب يراه الباحث أقرب إ وهو ما 2 ،تتكون المحكمة من محكم واحد يتم ترشيحه من قبل األطراف

جل الغاية من التحكيم المستع وذلك لتحقيق؛ عدد المحكمين اختيارعلى  التفاقمن منح األطراف حرية 

 الواحد بكامل مجريات التحكيم الذي يرأسه.  ولمعرفة المحكمبضمان سرعة التحكيم 

كذلك في حالة تعيين المحكم أو المحكمين فقد منحت قواعد الويبو للتحكيم كامل الحق لألطراف و 

اللها التي من الممكن من خ وتكمن الثغرة، مناسباا كما يرونهم أو المحكمين على تعيين المحك بالتفاق

، أو المحكمين طراف لتعيين المحكمبالمدة التي يتفق عليها األ اللتزامهي إطالة المدة السابقة على التحكيم 

يبو فقد منحتهم قواعد الو ، هذه المدة أو عدم التعيين خاللهاعلى  التفاقنص على عدم وجود  وفي حال

 محكم واحد.لتعيين  ايوما  31للتحكيم مدة 

إذا لم يتم تعيين من قواعد الويبو للتحكيم بأنه  16لى الفقرة ب من نص المادة ذلك بالستناد إو 

ه الفترة ذ، أو في حالة عدم وجود مثل هالزمنية التي اتفق عليها الطرفانالمحكم الوحيد في غضون الفترة 

 .12 ةلمادوفقا ل يتم تعيين المحكم الوحيديوماا بعد بدء التحكيم  31غضون  ففيعليها الزمنية المتفق 

                                                           
1WIPO arbitration rules, article 14: (b) Where the parties have not agreed on the number of arbitrators, the 
Tribunal shall consist of a sole arbitrator, except where the Center in its discretion determines that, in view 
of all the circumstances of the case, a Tribunal composed of three members is appropriate 
2 WIPO Expedited Arbitration Rules, article 14: (a) The Tribunal shall consist of a sole arbitrator who shall be 
nominated by the parties. 



64 
 

طالة و  فصيالا تثالثة محكمين فقد تناولته قواعد الويبو للتحكيم بطريقة أكثر  اختيارحالة  وأما في ا 

 المدعى وثم يرشح يعّين المدعي محكما في طلبه للتحكيمبأن  13للمدة في الفقرة ب من المادة  أكثر

يوماا  51المحكمان في غضون  يقوموثم  ،من تاريخ استالمه طلب التحكيم ايوما  31ا خالل عليه محكما 

 1 .المحكم الثاني بتعيين محكم ثالث يكون المحكم الرئيسبعد تعيين 

ذا لم يتفق األطراف على عدد معين من المحكمين و  قرر المركز بناء على سلطته التقديرية بأن يا 

يجب  13وفقا للفقرة ج من نص المادة : تتم على الشكل التاليو ، محكمين ةتتكون هيئة التحكيم من ثالث

لى المدعى عليه إشعارا لى أن يقدم إعلى المدعي  يوماا  15في غضون  امحكما  يعّينمن خالله  االمركز وا 

 يقوم المدعى عليه بعد ثم ،من استالمه إلشعار من المركز بأن المحكمة ستتكون من ثالثة محكمين

بتعيين محكم  المعّينان  يقوم المحكمان و ،يوماا 31ون استالم اإلخطار المذكور بتعيين محكم في غض

 المادة المتعلقة وحالها كحال. يوماا بعد تعيين المحكم الثاني 51ثالث يكون المحكم الرئيس في غضون 

كم خالل أي مح تعيينإذا لم يتم : في الفقرة د من ذات المادة أنه النصالمحكم الواحد فقد تم  بتعيين

 2. 12، يتم تعيين ذلك المحكم وفقاا للمادة المشار إليها في الفقرات السابقةالفترة الزمنية المطبقة 

                                                           
1WIPO arbitration rules, article 17: (b) The Claimant shall nominate an arbitrator in its Request for 
Arbitration.  The Respondent shall nominate an arbitrator within 30 days from the date on which it receives 
the Request for Arbitration.  The two arbitrators shall, within 20 days after the appointment of the second 
arbitrator nominate a third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator. 
2WIPO arbitration rules, article 11: (c) Notwithstanding paragraph (b), where three arbitrators are to be 
appointed as a result of the exercise of the discretion of the Center under Article 14(b), the Claimant shall, 
by notice to the Center and to the Respondent, nominate an arbitrator within 15 days after the receipt by it 
of notification by the Center that the Tribunal is to be composed of three arbitrators.  The Respondent shall 
nominate an arbitrator within 30 days after the receipt by it of the said notification.  The two arbitrators 
shall, within 20 days after the appointment of the second arbitrator, nominate a third arbitrator, who shall 
be the presiding arbitrator. 
(d) If the nomination of any arbitrator is not made within the applicable period of time referred to in the 
preceding paragraphs, that arbitrator shall be appointed in accordance with Article 19. 
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بل ، لمحكما اختيارمستعجل فإنها لم تمنح األطراف الحرية في مدة يبو للتحكيم الأما عن قواعد الو و 

ن ألزمتهم ، بأإلى النصفقصرت المدة المذكورة في قواعد الويبو للتحكيم المتعلقة بتعيين المحكم الواحد 

   1 .14لى الفقرة ب من نص المادة ذلك بالستناد إا و يوما  15بهذا التعيين خالل مدة 

 15كون بأن تقصير هذه المدد تبعا لما تم ذكره سابقا أنه كان من األجدر أن يتم ت ويرى الباحث

ا ؛للتحكيم المستعجل أيام 11وعادي للتحكيم ال يوماا  تحكيم.من اللجوء لل المرجوةلمبدأ السرعة  وذلك احتراما

 المعوقات المعاصرة للعملية التحكيميةالفرع الثاني: 

م أمام من يمثله باختياريرى الباحث أن أحد هذه المعوقات هي السماح ألطراف العملية التحكيمية 

أساسيات يؤثر جهل بعض الممثلين ب ولما قد، النظر عن مؤهالتهم العلمية بصرفوذلك ، الهيئة التحكيمية

جراءات فيللعملية التحكيمية من مدد  والقواعد الناظمةحقوق الملكية الفكرية   مية.العملية التحكي وا 

 الويبووقواعد للتحكيم في كل من قواعد الويبو  13هذا الحق في الفقرة أ من نص المادة  وتم بيان

ية أو ، بصرف النظر عن الجنساألطراف بأشخاص من اختيارهميجوز تمثيل : للتحكيم المستعجل بأنه

أي و والبريد اإللكتروني  وأرقام هواتفوعناوين ترسل أسماء و على وجه الخصوص.  العلميةالمؤهالت 

 2 ئها.بعد إنشا هيئة التحكيم وثم إلى لممثلين إلى المركز والطرف اآلخرل تواصل أخرى طرق

                                                           
1 WIPO Expedited Arbitration Rules, article 14: (b) If the nomination of the arbitrator is not made within 15 
days after the commencement of the arbitration 
2 (a) The parties may be represented by persons of their choice, irrespective of, in particular, nationality or 
professional qualification.  The names, addresses and telephone, e-mail or other communication references 
of representatives shall be communicated to the Center, the other party and, after its establishment, the 
Tribunal 
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تفادى المشرع األردني هذه اإلشكالية من خالل إلزام أطراف التحكيم في رغبتهم بأن يتم تمثيلهم من 

 محام  ب بالستعانةمع منح المحامي الحق ، أردنيا مزاولا  ص آخر بأن يكون هذا الشخص محاميااقبل شخ

 ،نبيجا ألحكام قانون أالنزاع المحال للتحكيم خاضعا ذا كان آخر غير أردني أو شخص من ذوي الخبرة إ

يجوز أن يستعين المحامي األردني الذي " :بأنه 55ذلك بالستدلل من الفقرة ب من نص المادة رقم و 

قد كان الع ذاختصاص إي شخص من ذوي الخبرة و الرفي التحكيم بمحام غير أردني أو أيمثل أحد ط

 قانون أجنبي." ألحكام يم خاضعااموضوع النزاع المحال إلى التحك

على الحق للمحامين فقط  1235لسنة  11 وتعديالته رقمكما أكد قانون نقابة المحامين النظاميين و 

ع ب من الفر في  المحامينبالتوكل عن الغير لدى المحكمين في المادة السادسة التي تناولت تعريف 

ة مهنة لهم تقديم المساعدة القضائي اتخذواهم من أعوان القضاء الذين  المحامين" :أنالفقرة األولى على 

 :ويشمل ذلك، أجر يطلبها لقاء والقانونية لمن

 :والدفاع عنهابالحقوق  لالدعاءعن الغير  التوكل-1

 .المحاكم الشرعية ودرجاتها عداأنواعها  اختالفأ. لدى كافة المحاكم على 

 .والضابطة العدلية والحكام اإلداريينالعامة  ودوائر النيابةلدى المحكمين  ب.

 ".والخاصة والمؤسسات العامةج. لدى كافة الجهات اإلدارية 

 اتجاهلى إ للتجاءاللتحكيم المستعجل كان عليها  وقواعد الويبويرى الباحث أن قواعد الويبو للتحكيم و 

 أدنى من المؤهالت العلمية أو الخبرة في مجال تحكيم منازعات الملكية اتشترط حدً  وهو بأنأل ، آخر

مزاولا لمهنة المحاماة بغض  ن يكون الممثل محامياامن خالل النص على أ ممكناا ويكون ذلك، الفكرية

 النظر عن الدولة التي يزاول بها.
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، حكيملى التخالل اللجوء إ يتكبدها األطراف منة التي الباهظ وهي التكلفةلمعوقة األهم أما عن او 

، ات القضاةبنه يكلفهم أكثر من القضاء العادي، فعند اللجوء إلى القضاء العادي تدفع الدولة مرتحيث إ

 1 من يقيم الدعوى سوى الرسوم القضائية. ول يدفع

 لمحددةاواألتعاب ، والرسوم لى المركزإحال اللجوء  فيوالتكاليف مقارنة الرسوم  ذلك عن طريقو 

وهو ، بيوالعر من قبل مركز التحكيم المختص بفض منازعات الملكية الفكرية على المستوى المحلي 

مدة من قبل بأن الرسوم المعت يتبينفإنه ، الملكية الفكرية والتحكيم فيالمجمع العربي للوساطة  جمعية

ن كانتالمركز  المركز  بها لتي يتمتعحجم الخبرة ا نتيجةنها تعتبر منطقية إل أ، باهظة بعض الشيء وا 

 ة بدورهاوالمختصالتي يضمها  الكفاءاتلى حجم إ وذلك بالنظرالملكية الفكرية،  إلدارة النزاع في مجال

 2 .النزاعاتمن في هذا النوع 

 تعتبره آليةو تعتمد على التحكيم  اقتصادياالدول المتقدمة  ويمكن بيان سبب التكاليف الباهظة بأن

ي الدول فالتقليدي منع القضاء الوطني  هو ابتداءا به  والتحكيم المقصود ،ريادتهامن آلياتها لضمان 

ركات والشيتعرض المستثمر األجنبي  وحتى ل، القتصاديةالنامية من نظر منازعات عقود التنمية 

 3 قوانين الوطنية.لل إلى الخضوعفي تلك العقود  اهامً  االتي تمثل طرفا  العمالقة

                                                           
امين في بين نقابة المحبالتعاون ما ندوة محامي المستقبل (."التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية"، 1889حداد، حمزة)1 

  أكتوبر، عمان، األردن. 1-2إنجلترا وويلز واتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين األردنيين، للفترة من

(. التحكيم المستعجل لفض منازعات الملكية الفكرية. )رسالة ماجستير غير منشورة(. المرجع 3111الحياصات، طارق عارف )2 

 33صالسابق.

 11مرجع سابق. ص (. التحكيم التجاري الدولي.3112د محتار )محمو بربري،3 
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  :المطلب الثاني
 اإلكترونيا منازعات الملكية الفكرية  تحكيممعوقات 

الباحث  ذلك سيقومول، ني فقد رافقه العديد من المعوقاتالمتزايد بالتحكيم اإللكترو  لهتمامنتيجة لهذا ا

واإلجرائية فنية المعوقات ال فرعين كالتالي: الفرع األول وذلك علىبتناول بيان المعوقات التي قد تعتريه 

 اإللكتروني. والموضوعية للتحكيمالمعوقات الشكلية  اإللكتروني، الفرع الثاني للتحكيم

 اإللكتروني  واإلجرائية للتحكيمالفرع األول: المعوقات الفنية 

لرغم من على ا، فكتروني هي عدم ضمان سرية التحكيمإن من المعوقات التي تعتري التحكيم اإلل

لفة، سواء مخت وعلى مستوياتعلى توفير بيئة آمنة  الدؤوبوعملهم حرص مراكز التحكيم اإللكتروني 

الخارجية  أممنها  الداخليةسواء  النتهاكاتعند التخزين، فإن األمر ل يسلم من  أملحظة إرسال البيانات 

، هماموثوق ب وقاعدة بياناتمركزي مزود  اعتمادالخارجي عن طريق  العتداء ويمكن تفادي، للبيانات

 1 األشخاص المعنيين بعناية. اختيارالداخلي فيمكن تفاديه عن طريق  العتداء وأما عن

ن ضمان لتحكيم هذا ا إجراءاتهذه السرية ل يمكن أن يتحقق دائما في التحكيم اإللكتروني ألن  وا 

بحيث يكون لكل طرف رقم سري، يمكنه من الدخول للموقع الخاص بالدعوى التي ، تتم عبر اإلنترنت

وثائق لى الخاللها الوصول إ ويتمكن منحكم أو بالخصم اآلخر فيلتقي بالم ،حكيم فيهايجري الت

نيين يتطلب تدخل أشخاص فة السريالصلة بالنزاع. إل أنه للحصول على هذه األرقام  والمستندات ذات

                                                           
 1أبو الهيجاء، محمد إبراهيم )3118(. التحكيم اإللكتروني.ط1، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.ص63
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 هو ماو وهذا يعني أن معرفة األرقام السرية لم تعد مقصورة على الخصوم وحدهم ، ل عالقة لهم بالنزاع

 1 التحكيم. إجراءاتقد يهدد سرية 

سرية  دسرية عملية التحكيم من قبل قراصنة شبكة اإلنترنت قد يهد اختراقيرى الباحث أن إمكانية و 

ي فية هو ما يسعى له األطراف خاصةا ن ضمان سرية العملية التحكيم، حيث إالعملية التحكيمية كاملةا 

 و أنأيخشون من أن يتم إفشائها  ختراعاتعلى أسرار تجارية والذي قد يحتوي هذا النوع من التحكيم ا

ي من الداخل العتداءمن  ويرى الباحث مع من يرى بضرورة الحدّ ، تتحصل عليها الشركات المنافسة

 ،وخصوصا من الشهود والخبراء هابعدم نشر  على معلومات ذات صلة بالنزاع اطلعكل من  تعهد خالل

لة بصورة ة والمتبادظتشفير البيانات المحفو  الخارجية فيمكن حلها من خالل ءاتالعتدامن  وأما عن الحدّ 

 والمركز.         إل من قبل المرسل إليه قراءتهاتمنع 

جراءاتودرجة الموثوقية و  اللتزامتتمثل المعوقات اإلجرائية في مدى  اقشة والخبرة ومن المعاينة ا 

ختلفة الم قيتالموااألطراف بمواعيد الجلسات ومراعاة  التزاموتتمثل هذه المعوقات في مدى ، الشهود

لق ، ومن ناحية أخرى فهناك معوقات تتعمن ناحية اوتقديم ما لديهم من أدلة ومستندات تتعلق بالنزاع هذ

ر التجارة تطو أمام نمو و  ، حيث إن التوثيق يشكل عائقاافي التوقيعات اإللكترونيةبدرجة الموثوقية 

اء السير قد تضطر هيئة التحكيم في أثنهذا و  بشكل عام والتحكيم اإللكتروني بشكل خاص،اإللكترونية 

تم تكانت تلك المعاينات أسواء ، الشهود استدعاءالتحكيم إلى إجراء المعاينات والخبرة و  إجراءاتفي 

مثل  تخاذانه هيئة التحكيم متى كانت لها الصالحية في بواسطة خبير تعيّ  بواسطة هيئة التحكيم نفسها أم

                                                           
 1أبو الهيجاء، محمد إبراهيم )3113(. التحكيم بواسطة اإلنترنت.ط1، عمان: دار الثقافة للنشر التوزيع. ص66
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نة تتعلق معي مسألةحول  الحقيقة لستجالء، وتقوم هيئة التحكيم بإجراء المعاينة والخبرة هذا اإلجراء

 1بموضوع النزاع و توضيح ما قد يخفى من أمور على أعضاء هيئة التحكيم.

 والموضوعيةالمعوقات الشكلية  :الفرع الثاني

 اتفاقه بما يفيد التحكيم وكتابته وتوقيع اتفاقتتمثل المعوقات الشكلية في الصعوبات المتعلقة بإبرام 

د لسن قوانينها بعض القيو لى التحكيم اإللكتروني إمن اللجوء  ن بعض الدول تحدّ ، حيث إاألطراف

ويتها بالتحكيم نازعات من تسالم وعدم قابلية، ي على التحكيم الموقع من الطرفينالكتاب كالتفاق؛ الشكلية

لحقا عند الحديث عن قابلية حقوق الملكية  هسيقوم الباحث في بيان وهذا ما 2لتعلقها بالنظام العام،

 .الفكرية للتحكيم

القبول و يتكون من خالل تطابق اإليجاب التحكيم اإللكتروني  اتفاقأما عن المعوقات الموضوعية فإن 

توجد اإلرادة في  أن-إلكترونيالو كان حتى -بالعقد  الرضا ويلزم لتوافر، العقدرادتي طرفي عن إ كتعبيرين

إلى إحداث األثر القانوني المقصود منه. وبما أن التحكيم اإللكتروني يتمتع  وأن تتجه، الطرفينكل من 

عب على ، فإنه قد يصاإللكترونية التصالبخصوصية كون أن هذا التعبير يتم عن بعد عبر شبكات 

فة المتعاقد : ثبوت صهنا أمرين هما باألهليةنقصد ، و د التحقق من أهلية المتعاقد اآلخرحد طرفي التعاقأ

به القانون، لى النحو الذي يتطلالتي تعاقد على أساسها، ثم ثبوت كمال أهليته ع الوظيفيةالشخصية أو 

قد يترتب على هذا البعد المكاني بين أطراف المعامالت اإللكترونية عدم معرفة كافة المعلومات األساسية و 

الذي يتعامل معه المتعاقد هو موقع  اإللكترونيعن بعضهما، كما أنه من الممكن أن يكون الموقع 

                                                           
(. التحكيم اإللكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة اإللكترونية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، مرجع 3118جبران، محمد محمود)1 

 21سابق.ص
 115ص ، القاهرة: النسر الذهبي للطباعة.1القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونية.ط االختصاص(. جهات 3112شرف الدين، أحمد)2 
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برام و  نيةه اإللكترو صفة شخص آخر أو سرقة بيانات بانتحالام أي شخص أنه من السهولة قيوهمي، كما  ا 

 1 .باسمهالعقود 

  :المبحث الثاني
 والتحكيمآثار التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة 

كم لى الحإ وذلك باإلضافة، كيمية هي صدور قرار ملزم للطرفينن أحد أهم آثار العملية التحإ

 قإمكانية تنفيذه في الدولة المراد فيها التنفيذ فهو يعتمد على مدى قابلية حقو  وأما عن، بالتعويضات

 ي:سيقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كاآلتسبق  ولذلك ولكل ما، الملكية الفكرية للتحكيم

 قابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم :المطلب األول

 والتحكيمآثار التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة  :المطلب الثاني

  :المطلب األول
 قابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم

 31دني رقم ر قوق الملكية في قانون التحكيم األيتناول الباحث في هذا المبحث قابلية التحكيم في ح

 تياراختم  حاللما لذلك من أثر مهم في ؛ لتشريعات المقارنة العربيةوا 5118تعديالته في و  5111لعام 

ية دى صالحنظر الفقه في م ثم بيان وجهةو ، رورة الحكم للتنفيذصي، و أحدها كقانون موضوعي لحل النزاع

 ذلك لما للتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات من أهمية بالغة، وعليهو ، حقوق الملكية الفكرية للتحكيم

كيم لى فرعين كاآلتي: الفرع األول قابلية حقوق الملكية الفكرية للتحإ حثسيقوم الباحث بتقسيم هذا المب

 .ية للتحكيم فقهااق الملكية الفكر و التشريعات المقارنة، الفرع الثاني قابلية حقوفق قانون التحكيم األردني و 

                                                           
 (، مرجع)رسالة ماجستير غير منشورةاإللكترونية. (. التحكيم اإللكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة 3118جبران، محمد محمود)1 

 38ص  سابق.
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 المقارنة والتشريعاتحقوق الملكية الفكرية للتحكيم وفق قانون التحكيم األردني الفرع األول: قابلية 

ريعات العربية أغلب التشلقابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم حاله حال المشرع األردني لم يتطرق 

 5111لعام  31حيث بّين في الفقرة ب من المادة التاسعة من قانون التحكيم األردني رقم ، المقارنة

ض كما قد أخرج بعو ، فيها الصلح"لمسائل التي ل يجوز ل يجوز التحكيم في ا": 5118تعديالته في و 

الرغم مما ورد في على " :في ذات القانون بأنه العاشرةالحقوق من جواز التحكيم فيها بالفقرة د من المادة 

مع عدم المس باألوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع باطال أي أي تشريع آخر و 

 التاليتين:اتفاق سابق على التحكيم في الحالتين 

 .ماذج مطبوعة مسبقاان المعدة على ن. عقود المستهلكي1

 . عقود العمل."5

خالفته م ورّتب على، بالنظام العام في حكم التحكيم اللتزامالمشرع األردني على ضرورة كما أكد 

من ذات القانون  42نص عليه في الفقرة ب من نص المادة رقم  وهذا ما، بطالن حكم التحكيم كامال

تقضي المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم فيما تضمن  " :بأن

ن موضوع النزاع من المسائل التي ل يجوز التحكيم م العام في المملكة أو إذا وجدت أما يخالف النظا

 فيها."

باحث أن المشرع األردني لم ينص على عدم قابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم بل ال وهنا يرى

 ،المعدة على نماذج مطبوعة مسبقاا نعقود المستهلكي :هما، على سبيل الحصر نوعين من العقود أورد

كرية التحكيم في حقوق الملكية الف ولذلك فإن، ي نوع آخر من العقودعلى أ ولم ينص، فقط وعقود العمال
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م في عدم مخالفة النظام العا بشرطالحقوق جائز لعدم ورود نص صريح يمنع التحكيم في هذا النوع من 

 المملكة.

 ر مخالفوغي إن سبب التحكيم هو إرادة األطراف في حل النزاع بشرط أن يكون النزاع مشروعااحيث 

ين األطراف بما ب ويرتب آثارههذه األركان ينعقد عقد التحكيم  وبتوافر جميع، واآلداب العامةللنظام العام 

  1 .والتمتع بالحقوق لاللتزاماتتضمنه من تحمل 

إلى منحى مختلف  1224لسنة  53بينما اتجه المشرع المصري في قانون التحكيم المصري رقم 

 لعتبارياعلى التحكيم إل للشخص الطبيعي أو  التفاقل يجوز " :منه على أنه 11حيث نص في المادة 

 لم يتطرقو  يجوز فيها الصلح." التحكيم في المسائل التي ل ول يجوزالذي يملك التصرف في حقوقه 

وضع قاعدة ب اكتفىبل  م كما أورد المشرع األردني سابقاالى عدم قابلية أنواع معينة من العقود للتحكيإ

 ل يجوز فيها الصلح. المسائل التي والتي هيعامة 

طالن مخالفته الب ورّتب علىبالنظام العام في حكم التحكيم  ووجوب اللتزامعلى أهمية  وكما أكد

الن التي تنظر دعوى البط وتقضي المحكمة" :الفقرة ب من ذات القانون السابق بأنه 53بنص المادة رقم 

 لنظام العام في جمهورية مصر العربية." من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف ا

ه فقد تناول أمر القابلية للتحكيم من عدمها  1433لعام  34قانون التحكيم السعودي رقم  وأما عن

 المتعلقة باألحوال وهي المنازعاتحيث أضاف إلى المسائل التي ل تجوز فيها الصلح حالة أخرى 

                                                           
 11(. التحكيم اإللكتروني. مرجع سابق. ص3118أبو الهيجاء، محمد إبراهيم)1 
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علقة ازعات المتلنظام على المناحكام هذا أ ول تسري"ي نص المادة الثانية منه كالتالي: الشخصية ف

 ل يجوز فيها الصلح." والمسائل التي، باألحوال الشخصية

ة القوانين المذكورة سابقا هي إضافى ما بين نظام التحكيم السعودي و األخر  الختالفتكمن نقطة و 

ب على مخالفة أي منهما في حكم رتّ و ، ريعة اإلسالمية إلى النظام العامضرورة عدم مخالفة أحكام الش

تقضي المحكمة المختصة التي  " :للنظام المذكور سالفا 51بالفقرة الثانية من نص المادة بطالنه التحكيم 

سالمية يخالف أحكام الشريعة اإلتنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما 

عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل  تفق، أو ما االنظام العام في المملكةو 

 بموجب هذا النظام."ا فيهالتي ل يجوز التحكيم 

 أحكام الشريعةو شخصية لقانون األحوال ال التحكيم بين الزوجين وفقاا المشرع العراقي إلى إجازة اتجه

ل يصح : "554في نص المادة  1262لعام  83م قانون المرافعات المدنية رق وذلك في، اإلسالمية

يجوز و ، ول يصح إل من له أهلية التصرف في حقوقه، ل في المسائل التي يجوز فيها الصلحالتحكيم إ

لخالف بين ا وهنا يكمنسالمية." اإل وأحكام الشريعةطبقا لقانون األحوال الشخصية  بين الزوجين التحكيم

األحوال التحكيم بلى منع ، حيث اتجه األول إالمدنية العراقي المرافعاتوقانون نظام التحكيم السعودي 

 حوال الشخصية.لى جواز التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون األإ اتجهالعراقي فقد  وأما المشرع، الشخصية

ورّتب  ،لى الحفاظ على النظام العاماتجه المشرع العراقي حاله حال التشريعات المذكورة سالفاا إكما 

ات القانون لذ 533ذا تناول ما يخالف النظام العام في الفقرة الثانية من نص المادة حكم التحكيم إ بطالن

يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ": المشار له سابقا بأنه
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من  خالف القرار قاعدةإذا  :منهااألحوال  العديد من ة من تلقاء نفسها أن تبطله فيببطالنه وللمحكم

  ".قواعد النظام العام أو اآلداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون

 1285من القوانين الواجب ذكرها هو قانون األونستيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام و 

ت قوانين هذه اآلثار أن اتجه ومن، حكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعاتالذي له أثر واضح في نهضة الت

، ية لكل دولةمع الطبيعية القانون لى تعديل ما ورد فيه ليتناسبلمذكورة سالفا إأنظمة التحكيم لدى الدول او 

، ة البحرينمنها دولجوهرية عليه و بينما اتجهت قوانين دول أخرى إلى اتخاذه بأكمله دون إجراء تعديالت 

كيم جعل أي تح ىبنص المادة الثانية منه عل 5115لسنة  2نه في قانون التحكيم البحريني رقم حيث إ

سري البحريني بأن ي التحكيماتفق أطرافه على إخضاعه ألحكام قانون يجري في المملكة أو خارجها و 

 عليه أحكام قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

من قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري  34/ب من المادة رقم 5ة النص في الفقر  وقد تم

أن تلغي أي قرار  6في المادة  المسماةل يجوز للمحكمة على أنه  في البند الثاني حسبما وردلي الدو 

 في الفقرة ب وجدت المحكمة تحكيم إل إذا

 الدولة؛ أووفقا لقانون . أن موضع النزاع ل يقبل التسوية بالتحكيم 1

 ." . أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة5

لى رق إسالفاا أنها جميعها لم تتط واألنظمة المذكورةقوانين أنه بعد استقراء نصوص ال ويرى الباحث

 ذلك معو ن حقوق الملكية الفكرية يجوز فيها الصلح ، حيث إية حقوق الملكية الفكرية للتحكيمعدم قابل

ا من أنواع الملكية الفكرية أن يكون موضوعه غير ن يكون النزاع الذي يتضمن نوعا على أ الشتراط

 يم فيها.قانونها لفض نزاع التحكيم أو يراد تنفيذ حكم التحك اختيارللنظام العام في الدولة التي يتم  مخالف  
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ليها القواعد اآلمرة المنصوص ع احترامشارة إلى وجوب الويبو للتحكيم يجد الباحث أنها إ وفي قواعد

تحكم هذه القواعد بأنه  منه كالتالي: 3رة أ من نص المادة في قانون التحكيم الواجب تطبيقه في الفق

من القانون المنطبق على  نص آمرباستثناء أنه في حالة تعارض أي من هذه القواعد مع  ،التحكيم

 1 سود هذا الحكم.التحكيم والذي ل يمكن للطرفين عدم التقيد به، ي

 اقابلية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم فقها : الفرع الثاني

، لفقهاوجهة نظر  وذلك منية حقوق الملكية الفكرية للتحكيم، لى مدى قابلإاآلن يتطرق الباحث 

ن الجدل حول هذه النقطة كان سبب نشوئه هو الفقه، ذلك بأن القوانين لم تنص بشكل صريح حيث إ

رى في قابلية أهمية كب النزاع ولما لموضوع، لملكية الفكرية للتحكيم من عدمهاحقوق أو عقود ا على قابلية

 النزاع للتحكيم فسيتم بيانه في هذا المطلب.

على  تفاقال ويكون لزم، ا في ناحيته الموضوعيةإن أحد أهم شروط اتفاق التحكيم أن يكون مشروعا 

لى التحكيم كوسيلة يجوز لهما اللتجاء إ بين أطراف يتموأن ، متقبل الفصل فيها عن طريق التحكيمسألة 

لى التحكيم الدولي يجب اتفاقهما على قابلية النزاع للعرض على األطراف إ ولكي يلجأية نزاعهما، لتسو 

د موضوع النزاع ديث يجب تحبحي ،التي يطلق عليها المشكلة التحكيمية، و وفّضههذا الطريق لتسويته 

 2 .دقيقااتحديداا 

                                                           
1WIPO arbitration rules, Article 3: (a) These Rules shall govern the arbitration, except that, where any of 
these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties 
cannot derogate, that provision shall prevail. 

 185-182مرجع سابق. ص ي.(. موسوعة التحكيم التجاري الدول3113لقاضي، خالد )ا2 
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القابلية  :اهمأول، ق أو محله يثير مسألتين أساسيتينموضوع التفاذهب جانب من الفقه إلى أن و 

شخاص واأل، دولة التي تخضع للمجموعات العامةالشخصية للتحكيم التي تتعلق بأهلية الدول أو ال

لة الطرف لشخصي للدو القانون التحكيم، وهذه يحكمها سواء الى إللقانون العـام في اللتجاء  ينالمعنوي

حكـيم مـع الت لتفاققانون العقد األصلي الممتد  أمالشخص المعنوي في القانون العام،  أم، فـي التفـاق

: لثانيةوامراعاة أن أهلية الدولة واألشخاص المعنوية في القانون العام تعتبر قاعدة قانون دولـي مـادي، 

حكيم فإنها تتحدد طبقا للقانون المطبق علـى اتفاق الت، بموضوع النزاعوضوعية التي تتعلق القابلية الم

 1 .للمسألة المتنازع عليها إذا كانت تخرج عن نطاق العقد

ا، فإن كان غير وععلى اللجوء إلى التحكيم فينبغي أن يكون مشر  التفاقودافع  سببب يتعلقوفيما 

 الرسومع ودف، العالنية إجراءاتمن على التحكيم هو التهرب  لالتفاق الدافعكان الباعث  كما لو مشروع

ار دون بيع عق ونفاذ عقدلى صحة التحكيم ع اتفاق، كما هو الحال في حالة المستحقة لخزينة الدولة

 2 .اطالا على التحكيم ب التفاقان المقررة بقصد التهرب منها، ك ودفع الرسوم، اإلشهار إجراءاتتباع ا

األطراف  ، فاتفاقرن اتفاق التحكيم أسوة بأي عقد آخضروري ولزم لتكوي المشروعالسـبب  وكما أن

يجد سببه في إرادتهم في استبعاد طرح النزاع على القضاء وتفويض األمر للمحكمين، ويعد هذا السبب 

في حال طرح  ن أحكام القانون الذي كان سـيطبقسببا مشروعا إل إذا ثبت أن المقصود منه التهرب م

 3 .لنزاع على القضاء نظرا لوجود قيود معينة يرغب األطراف في التخلص منهاا

                                                           
 95قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية. دون ط. القاهرة. دار المطبوعـات الجامعيـة. ص  (.1885)عبد المجيد، منير1 

ربية ، القاهرة: دار النهضة الع1(. الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم وآثاره في ضوء أحكام محكمة النقض.ط3111شرف الدين، أحمد)2 

 25ص

  .59ص. دار الفكر العربي :التجاري الدولي. دون ط. القاهرة األسس العامة في التحكيم (.1891)بو زيد أ رضوان،3 
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حكيم الموضوعية والذاتية. الت لدولي نوعين من القابلية للتحكيمفي مجال التحكيم ا الفقهيميز 

ان كالتي ل يمكن إحالة النزاع للتحكيم إذا و  ،للتحكيمما الموضوعي يتعلق بالقدرة على تقديم موضوع 

، لتحكيمقدرة طرف على تقديم نزاع لأو  بإمكانية، يتعلق التحكيم الذاتي موضوعه ل يتصور هذه اإلحالة

 امكن تقديمهيموضوعية  حكيمتكل صحيح على اللتزام باتفاقية وهو ما إذا كان يمكن للطرف الموافقة بش

لى اإلحالة ع التفاقبسبب النظام العام فاألطراف ل يستطيعون األنظمة القانونية و في أغلب  ،للتحكيم

لتعارض  بعض األنظمة ذهبتو ، زاعات المتعلقة باألحوال الشخصيةللتحكيم القضايا الجنائية وبعض الن

مصلحة الفرد مع المصلحة العامة بطريقة صارخة في بعض النزاعات ذات العالقة بالمنافسة غير 

في حال كان التحكيم في بعض نزاعات الملكية الفكرية قد يتعارض ؛ ة الفكريةحقوق الملكيالمشروعة و 

 1 مع المصلحة العامة.

  :المطلب الثاني
  والتحكيمآثار التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة 

 املزما م تحكيم بصدور حك والتحكيم تتجلىعلى التحكيم لدى مركز الويبو للوساطة  المترتبةإن اآلثار 

وأما ، اعللتحكيم هو صدور حكم منهي للنز ذلك بأن الهدف األساسي من اللجوء ، للتنفيذوقابالا للطرفين 

للتحكيم  ووقواعد الويبإمكانية الطعن في هذا الحكم فقد تم معالجته من قبل قواعد الويبو للتحكيم  عن

 .المستعجل

                                                           
1 Cook, Trever & Garcia, Alejadro (2010). International intellectual property arbitration, previous resource. 
Page 51 
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لزامية التنفيذلقد تم النص على قابلية الطعن  من قواعد الويبو  66مادة في الفقرة أ من نص ال وا 

من قواعد الويبو للتحكيم  52وكما تم النص عليها بطريقة متطابقة في الفقرة أ من نص المادة ، للتحكيم

 :المستعجل بأنه

ويتنازلن  ،تنفيذ القرار دون إبطاءب، يتعهد الطرفان القواعد بموجب هذه)أ( بالموافقة على التحكيم "

 ،كمة قانونية أو سلطة قضائية أخرىحقهما في أي شكل من أشكال الستئناف أو اللجوء إلى محعن 

ا بموجب القانون المعمول به  1 ".بقدر ما يكون هذا التنازل صحيحا

األطراف بموافقتهم على التحكيم وفق قواعد الويبو للتحكيم أو  اعتباريرى الباحث هنا أن مبدأ و 

فيه ضرر و ، لعدالةل استئنافه هو مبدأ مناف  عن حقهما في يتنازلن  امأنهقواعد الويبو للتحكيم المستعجل 

أو في حال ما إذا كان القرار غير متطابق مع ، القرار فيه خطأ في تطبيق القانونفاحش في حال كان 

ويكون هذا التنازل ملزما بقدر ما يكون هذا ، تفق عليه من قبل األطرافمالواجب التطبيق الالقانون 

ب القانون المطبق على النزاع بطالن هذا نه إذا رتّ أي أ، صحيحا بموجب القانون المعمول به التنازل

  فإنه يستأنف. وجواز الستئنافالشرط 

التنفيذ كون أي ي ،لحكم دون إبطاءالتحكيم على تنفيذ اأن قواعد الويبو للتحكيم قد ألزمت أطراف كما 

حال ما إذا رفض أحد األطراف تنفيذ قرار التحكيم الدولي المتعلق بالملكية الفكرية  فيولكن ، هنا رضائيا

                                                           
1WIPO arbitration rules, article 66: (a) By agreeing to arbitration under these Rules, the parties undertake to 
carry out the award without delay, and waive their right to any form of appeal or recourse to a court of law 
or other judicial authority, insofar as such waiver may validly be made under the applicable law. 
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 افإن الطرف الذي صدر لمصلحته القرار سيقوم بالبحث عن طريقة يستطيع من خاللها تنفيذ القرار جبرا 

 .على الخصم

 لكن عندماو ، ت التحكيم التي تصدر على إقليمهاقوانين مختلف الدول تنظم مسألة تنفيذ قراراإن 

، تكون رار فيهاقبتنفيذ قرار أجنبي صدر في إقليم دولة أخرى غير التي يراد تنفيذ ال متعلقاايكون األمر 

 ذ تلكوتنفي لالعترافتباعها ا واإلجراءات الواجباألنظمة القانونية  اختالفعن  أمام صعوبات ناتجة

لى أنه عندما يتعلق األمر بقرار أجنبي نجد أن الحديث يتطرق هذا الصدد اإلشارة إ ويجب في، القرارات

 . والتنفيذ العترافإلى 

لة في تنفيذ حكم التحكيم يعد هو القانون ذو الص 1255لسنة  8رقم  قانون تنفيذ األحكام األجنبية

، ردنيةكيم األجنبي في المملكة األجواز تنفيذ حكم التحبيان  همنتناولت المادة الثالثة  حيث، األجنبي

 البداية. وهي محكمةنوعيا لتنفيذه  المختصة وبيان المحكمة

أما عن المادة الرابعة من ذات القانون فقد بينت أن تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي من خالل 

قع ضمن المحكمة التي ت أو، ي يقيم المحكوم عليه في صالحيتهاالبدائية التلى المحكمة استدعاء يقدم إ

م في كان المحكوم عليه ل يقي ذاإ التي يرغب في تنفيذ الحكم عليهامالك المحكوم عليه صالحيتها أ

 ردن.األ

 ةلعدالوتحقيق امع مبدأ المساواة  والتي تتنافى، رد الطلباتأسباب منه  السابعة وتناولت المادة

 العام كالتالي: ومخالفتها للنظام

 في األحوال التالية: أجنبيللمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع إليها لتنفيذ حكم  يجوز-1
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 .ي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفةلم تكن المحكمة الت إذا-أ 

 ،أعماله داخل قضاء تشمله صالحية المحكمة التي أصدرت الحكم كان المحكوم عليه لم يتعاطَ  إذا-ب 
 .مام المحكمة ولم يعترف بصالحيتهاأو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختياره أ

كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يحضر أمامها  إذا-ج 
 .أعماله فيهأو كان يتعاطى  المحكمة،ء تشمله صالحية رغما عن كونه كان يقطن داخل قضا

 .لحكم قد حصل عليه بطريق الحتيالكان ا إذا-د 

  .القطعيةأقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة  إذا- هـ

كان الحكم بسبب دعوى ل تسمعها محاكم المملكة األردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام  إذا- و
 أو اآلداب العامة. 

للمحكمة أيضا أن ترفض الستدعاء المقدم إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إحدى محاكم أية  يجوز-5
  .ة األردنية الهاشميةمحاكم المملكدولة ل يجيز قانونها تنفيذ األحكام الصادرة من 

 التفاقية هذه تطبق": أن على 1258نيويورك لعام  اتفاقية من األولى المادة من األولى الفقرة تنص

 على والتنفيذ العتراف يطلب التي غير دولة إقليم في الصادرة التحكيم أحكام وتنفيذ العتراف على

 العتراف فيها المطلوب الدولة في وطنية تعتبر ل التي التحكيم أحكام على أيضا تطبق كما، إقليمها

 ".األحكام هذه وتنفيذ

 عند دولة لك بحق العتراف من نيويورك اتفاقية من األولى المادة من الثالثة الفقرة تنصكما 

 بنص عمالً تطبيقها بامتداد اإلخطار أو إليها النضمام أو عليها التصديق أو التفاقية على التوقيع

 وتنفيذ العتراف على فقط التفاقية ستطبق أنها لبالمث المعاملة أساس على تصرح أن، العاشرة المادة

 .متعاقدة أخرى دولة إقليم على الصادرة التحكيم أحكام
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لطلب إلى ا والتنفيذ يعني، وملزم لألطرافقد صدر بشكل صحيح عني أن القرار عتراف يذلك أن ال

جباره يجب إ امتناعه وفي حالةأن ينفذ ما جاء في القرار التحكيمي،  هصدر القرار ضدالخصم الذي 

د تكون بحجز ق وهذه اإلجراءات، تنفيذ القرار فيه دالتنفيذية لقانون البلد المرا اإلجراءاتعلى ذلك بموجب 

 اتإجراءف المحكوم عليه شخصا معنوًيا ن، أما إذا كاالطبيعيين األموال أو بالحبس بالنسبة لألشخاص

 لة ممثل الشخص المعنوياألحيان يصار إلى مساء وفي بعض. كورالتنفيذ تشمل أموال الشخص المذ

 1 .ر القرار ضدها إذا ثبتت مسؤوليتهكمدير الشركة التي صد

 

  

                                                           
 258ص  .والتوزيع، عمان: دار الثقافة للنشر 1ط(. التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة.3115سامي، محمد فوزي)1 
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  :الفصل الخامس
 والنتائج والتوصياتالخاتمة 

 أوال: الخاتمة

ن طريق ع نزاعات الملكية الفكريةالطرق البديلة لحل  علىوفي الختام هذه الدراسة التي اقتصرت 

لحل  بل الويبومن ق لطرق البديلةهذه ا استحداث، فإن والتحكيم اإللكتروني والتحكيم المستعجللتحكيم ا

وحيث  ،عاليةفنية  وذات خبرةإيجاد مركز يتبع قواعد منظمة تتسم بالسرعة  النزاعات كان يهدف إلى

 .امهقد يعرض أم عدم خبرة القاضي في موضوع نزاع الملكية الفكرية الذيتجنب األطراف خطر  إنها

 علىقتصادي والالوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني  تخلفهنظرا لما و 

ن من قبل مركز عيالمتب والتحكيم المستعجلتحكيم ماهية ال تناولت هذه الدراسة بيان فقد، المستوى العالمي

 اإلجراءاتبيان وذكر مزاياهما، و الويبو للتحكيم بوصفهما من الطرق البديلة لفض منازعات الملكية الفكرية 

كيم إلى تقديم طلب التح وذلك منذ؛ اعد المنصوص عليها من قبل الويبوالتحكيمية لكل منهما وفق القو 

 يميزه. اوبيان ماإللكتروني  وهو التحكيمنوع مهم من أنواع التحكيم  والتطرق إلىالحصول على الحكم 

ليها إليجاد ن الوقوف عبد م والتي لالتي قد تعتري العملية التحكيمية  المعوقاتالتطرق إلى كما تم 

تخللها حيث  ،لتحكيم وفق قواعد الويبو للتحكيماباإلضافة إلى اآلثار المترتبة على  ،لتفاديها حلول فاعلة

 الفقه. أمكان ذلك من وجهة نظر القوانين ، سواء أكرية للتحكيمقابلية حقوق الملكية الف
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 كيم في حالة عدم قيام الطرف المحكوم عليهل يوجد هناك مانع من تنفيذ حكم التح وذلك إلنه

رار التحكيم على ق هو عدم تصديق أغلب الدول مباشرةا يعيق ذلك إل أن ما يمكن أن ، بالمباشرة بالتنفيذ

 على سيادة تلك الدول. حفاظاا األجنبي وذلك

 ثانياا: النتائج

لدى الويبو من الضرورات الملحة لفض منازعات الملكية الفكرية التي قد  لن التحكيم المستعجإ .1
في عادي عن التحكيم ال وبذلك يتميزيترتب عن إطالة أمد الفصل في النزاع الناتج عنها اي ضرر 

لزام المحتكمينتقليل المدد اإلجرائية  الذي قد  في الوقتوذلك لتال؛ محكم واحد فقط اختيارعلى  وا 
 المداولة بين أكثر من محكم مما قد يؤدي إلى التأخر في إصدار القرار.يذهب سدى نتيجة 

 وقواعد الويبو مإن إيراد مركز الويبو للتحكيم للتجارب كنوع من أنواع البينات في قواعد الويبو للتحكي .5
ق ن هذا النوع من أنواع حقو الختراع، حيث إ براءات تقليدإثبات للتحكيم المستعجل يخدم في 
 ناحية اإلثبات. وفريد منالملكية الفكرية له طابع خاص 

من المزايا العديدة له إل أنه ل يزال يعاني من المعوقات التي  وعلى الرغمن التحكيم اإللكتروني إ .3
 خاصةا فيو  ن تتخذه كمسرب لفض نزاعهم،تمنع األطراف الراغبين باللجوء إلى التحكيم من أ قد

ن إمكاني، بالغة لدى هذا النوع من النزاعاتلما للسرية من أهمية  الفكرية؛نزاعات الملكية   اختراق ةوا 
 صميم األسرار التجارية التي ينوون صونها.الموقع من قبل القراصنة هو ما يطعن في 

ديدة من يضا قد يؤدي إلى إشكاليات عأ طريقه والتبليغ عنإن التحكيم عن طريق البريد اإللكتروني  .4
ثبت ذلك طريقة تدون وجود و ف، أو المستندات والوثائق التبليغاتناحية إثبات تسلم الطرف اآلخر 
 لعدم التبلغ. اإلجراءاتفإنه من السهل التمسك ببطالن 

م أو للنظام العا طالما أنها غير مخالفةل يوجد ما يمنع من التحكيم في حقوق الملكية الفكرية  .5
رتب البطالن على ت والدولية منها لفتها فقد أجمعت القوانين الوطنيةبمخا وحيث إنه، المصلحة العامة
 لحكم التحكيم.
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 وذلك ضمن، للتنفيذ وثم طرحه به أول العترافحكم التحكيم األجنبي عن طريق من الممكن تنفيذ  .6
أو في  ،لمحكوم عليه المراد التنفيذ عليهالمكاني لمحكمة البداية التي يقطن بها ا الختصاص

مالك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكمة التي تقع ضمن صالحيتها أ
ون تنفيذ عليه من قان الستدلليمكن  ا ماوهذ ردنية الهاشمية،حكوم عليه ل يقيم في المملكة األالم

 .1255األحكام األجنبية األردني لسنة 

إن لتنفيذ حكم التحكيم اإللكتروني الصادر عن هيئة التحكيم لدى منظمة الويبو فإنه يجب أن يتذيله  .3
نات هذا التوقيع موثقاا لكي يكتسب حجية السند العادي وفقاا لقانون البي وأن يكونالتوقيع اإللكتروني 

 . 5111اللكترونية الردني لسنة  وقانون المعامالت 1255لسنة  31األردني رقم 

 توصيات الثالثا: 

تندات والمس التبليغات استالموسيلة يمكن من خاللها التأكد من  يوصي الباحث بأن يتم إيجاد .1
ي قد عن طريق وجود إشارة تفيد بأن البريد اإللكترون ،عن طريق البريد اإللكتروني المرسلةوالوثائق 
ين ما اإللكترونية التي تب الجتماعيأو من خالل وسائل التواصل  محتواه والطالع علىتم فتحه 

 .محتواها واإلطالع علىإذا تم فتح الرسالة المحتوية على التبليغ 

ن على أن يتمتعوا بحد أدنى م، يتم تمثيلهم من قبل آخرينأن ب ختيارهماإلزام األطراف في حال  .5
هذا الشخص ل افتراض وجود خبرة فنيةيتطلبه تمثيل أحد األطراف من  والفنية لماالمؤهالت العلمية 

 .في حقوق الملكية الفكرية

، كيمالمستعجل لدى مركز الويبو للتح أمسواء بشكله العادي  وتكاليف التحكيمالتقليل من رسوم  .3
وببقائها  ،على حد سواء والتحكيم الحرعادي بالمقارنة مع القضاء ال اها تعد مرتفعة نسبيً نحيث إ
 .ركات ذات القيمة المالية العاليةعلى الش هذا الحال فإنها ستكون حكراا على
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نزاع الذين يريدون تعيينهم لفض الالمحكم أو المحكمين  اختيارتقييد المدة الممنوحة لألطراف في  .4
وما ، ةالمدة السابقة للعملية التحكيميمن  وقد تطيل، نها مدة مفتوحة غير مقيدةحيث إ بينهم،القائم 

 للمدعي طالب التحكيم. وكسب فائتذلك من أضرار  علىيترتب  قد

ولما قد تفيد ، اإلثباتل من وسائ التجارب كبينة بوصفها نوعاا فريدا ل قانون التحكيم األردني اعتماد .5
 الختراع. لبراءاتإذا كان هنالك تقليد  وبيان مافي كشف الحقائق المستترة 

التحكيم األجنبية الصادرة عن المنظمات الدولية بحيث يكون أكثر  وتنفيذ أحكامإيجاد نظام إعتراف  .6
الهدف األساسي من لجوء األطراف لتحكيم منازعات الملكية الفكرية بينهم  وسرعة لتحقيقفعالية 

 .وهو السرعة
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 المراجعقائمة المصادر و 

 أوالا: الكتب القانونية

، اإلسكندرية: دار 1لكتروني في عقود التجارة الدولية. ط(. التحكيم اإل5118م، خالد ممدوح)براهي. إ1
 الفكر الجامعي.

 .. اإلسكندرية؛ مطبعة دار الفكر الجامعي1(. التقاضي اإللكتروني، ط5118ممدوح)براهيم، خالد . إ5

  .دار المعارف :الثاني". اإلسكندريةالجزء “ التحكيم الدوليموسوعة  (.1228)عبد الحميد  ،األحدب. 3

 .والتوزيع، عمان: دار الثقافة للنشر 1(. التحكيم اإللكتروني.ط5112. أبو الهيجاء، محمد إبراهيم )4

، عمان: دار الثقافة للنشر 1(. التحكيم بواسطة اإلنترنت.ط5115محمد إبراهيم ) . أبو الهيجاء،5
 .والتوزيع

  .دار النهضة العربية القاهرة، ،4(. التحكيم التجاري الدولي. ط5114، محمود محتار )بريري. 6
قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية. دون ط. القاهرة. دار  (.1225)عبد المجيد، منير .3

 المطبوعـات الجامعيـة

 دار الشروق. القاهرة:، 1(. موسوعة التحكيم التجاري الدولي. ط5115القاضي، خالد ) .8

 النهضة. القاهرة: دار 5الحديثة. ط التصال(. التعاقد عبر تقنيات 5113. جمال، سمير حامد)2
 العربية. 

 العربية.ة النهض، القاهرة: دار 1(. التحكيم اإللكتروني. ط5112. الخالدي، ايناس)11

الجماهيرية للنشر  الدار مصراته، ،1. طوالقانون(. التحكيم بين الشريعة 1283. رحيم، عامر علي )11
 . والتوزيع

ر دار الفك :األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي. دون ط. القاهرة (.1281)بو زيد أ، رضوان .15
 .العربي
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، مصر: دار الكتب 1(. النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني. ط5118الرومي، محمد أمين) .13
 القانونية. 

 . والتوزيععمان: دار الثقافة للنشر  ،3(. المدخل إلى الملكية الفكرية. ط5111، صالح ). زين الدين14

، عمان: دار الثقافة للنشر 3ط(. التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة.5115. سامي، محمد فوزي)15
 . والتوزيع

، 1القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونية.ط الختصاص(. جهات 5113. شرف الدين، أحمد)16
 القاهرة: النسر الذهبي للطباعة.

 ضوء أحكام محكمة وآثاره فيالتحكيم  اتفاق(. الرقابة القضائية على 5111. شرف الدين، أحمد)13
  .، القاهرة: دار النهضة العربية1النقض.ط

مع مسودة  وعملية مقارنةالمسطرة المدنية دراسة فقهية  (. قانون5118. الشرقاوي، عبد الرحمن)18
 .، الرباط: دون ناشر3مشروع قانون المسطرة المدنية.ط

 أبو ظبي: دائرة القضاء.  ،1ط المنازعات.كوسيلة لفض  التحكيم(. 5113) عليوة ،. فتح الباب12
، القاهرة: دار 5، طالواجب التطبيق في دعوى التحكيم (. القانون5113الكردي، جمال محمود).51

 .ةالنهضة العربي

، اإلسكندرية: منشأة المعارف للنشر 1( المسؤولية اإللكترونية، ط5116)حسين. منصور، محمد . 51
 .والتوزيع

، القاهرة: دار 1(. التحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية. ط5115. ناصف، حسام الدين)55
 النهضة العربية.
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 والرسائل العلميةثانياا: األبحاث 

ء ، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية ألعضا(والملكية الفكرية(. )التحكيم 5114). البدراوي، حسن 1
ردنية، عمان، ابريل، الجامعة األ 8-6من ردنية للفترة في الجامعة األ وطالب الحقوقريس هيئة التد

 . ردنية الهاشميةالمملكة األ
المستقبل  محاميندوة  "،عات التجارية الدولية(."التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المناز 1228. حداد، حمزة)5
 ردنيين،ألا ونقابة المحامينالعرب  واتحاد المحاميننجلترا وويلز تعاون ما بين نقابة المحامين في إبال

  أكتوبر، عمان، األردن. 3-3للفترة من

رسالة )اإللكترونية. (. التحكيم اإللكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة 5112جبران، محمد محمود) .3
 ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط عمان، األردن.

 (، جامعة خميسغير منشورة )رسالة ماجستير(. التحكيم التجاري الدولي. 5114. حليمة، نورة )4
 الجزائر. ة،مليان

 )رسالة(. التحكيم المستعجل لفض منازعات الملكية الفكرية. 5111. الحياصات، طارق عارف)5
 ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.

(. التحكيم التجاري الدولي في إطار منهج التنازع دراسة مقارنة. )رسالة ماجستير 5112إلهام ) الخراز،. 6
 ، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين.منشورة(غير 

غير منشورة(  دكتوراه )أطروحة التحكيم التجاري الدولي إجراءات(. 5114)الذيابات، صبري أحمد .3
 عين شمس، القاهرة،  جامعة

ر رسالة ماجستي)". مقارنة اإللكتروني "دراسة(. اإلطار القانوني للتحكيم 5112شمسة، رجاء نظام ) .8
 غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين. 

)رسالة ماجستير غير  الجنبي.(. الطرق البديلة لحل منازعات الستثمار 5118طاهير ) صورية،. 2
 سعيدة، الجزائر. طاهر،جامعة الدكتور مولي  (،منشورة
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رية. الفك(. دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حماية الملكية 5115. الصايغ، محمد إبراهيم )11
 كلية الحقوق، الجزائر، الجزائر. 1الجزائر  (، جامعةةرسالة ماجستير غير منشور )

. 3(. "التحكيم اإللكتروني"، مجلة الحقوق، 5113، نور حمد )والحجايا. الطراونة، مصلح أحمد، 11
(1 ) 

ير رسالة ماجست)اإللكتروني. (. القانون الواجب التطبيق على التحكيم 5113. الهيفي، سعد خليفة)15
 الشرق األوسط، عمان، األردن.غير منشورة(، جامعة 

 ثالثاا: التشريعات

 1258نيويورك لعام  اتفاقية

  1285 لسنةقانون األونستيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

  5118 وتعديالته في 5111لعام  31قانون التحكيم األردني رقم 

  5115لسنة  2قانون التحكيم البحريني رقم 

  1224لسنة  53قانون التحكيم المصري رقم 

  1262 لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم 

 1255لسنة  8قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم 

 1235لسنة  11 وتعديالته رقمقانون نقابة المحامين النظاميين 

 قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتحكيم

 ملكية الفكرية للتحكيم المستعجلقواعد المنظمة العالمية لل

 مجلة األحكام العدلية

 ه 1433 لسنة 34التحكيم السعودي رقم  نظام
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