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الوساطة لتسوية منازعات الرسوم والنماذج الصناعية
في نطاق العالقات الخاصة الدولية

نشوى أحمد محمد
ســـيد أحمد محمود

كلية القانون  -جامعة الشارقة
الشارقة  -االمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2020-05-13 :

تاريخ القبول2020-08-11 :

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث الوســاطة لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالتصاميــم والرســوم والنمــاذج
الصناعيــة فــي نطــاق العالقــات الخاصــة الدوليــة .الهــدف مــن البحــث هــو مناقشــة اإلطــار
القانونــي الــذي يحكــم الطــرق البديلــة لتســوية المنازعــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبيــان
الثغــرات الــى تعتريهــا ،مــن أجــل وضــع إطــار قانــون .ليكــون معين ـا ً للمشــرع اإلماراتــي عنــد
تنظيمــه للوســاطة ،حيــث خــا التشــريع اإلماراتــي مــن تلــك الوســيلة الوديــة لتســوية المنازعــات.
وقــد تــم التوصــل إلــى عــدة نتائــج أهمهــا :أنــه ال يوجــد فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة تشــريع
خــاص بالوســاطة ،كمــا ال يوجــد أي نــص صريــح فــي أي مــن القوانيــن اإلماراتيــة  -باســتثناء مــا
هــو منصــوص عليــه فــي قانــون العمــل  -يتكلــم عــن الوســاطة لتســوية المنازعــات عمومـاً .وعلــى
ذلــك فقــد خلــص البحــث إلــى دعــوة ال ُمشـ ِّرع اإلماراتــي للعمــل علــى تقنيــن الوســاطة ،باعتبارهــا
وســيلة ناجعـةً وهامـةً لتســوية المنازعــات.
الكلمــات الدالــة :الوســاطة ،الوســيط ،الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،التحكيــم ،التوفيــق،
المنازعــات الخاصــة الدوليــة.
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المقدمة:
أصبحــت الملكيــة الصناعيــة (الرســوم والنمــاذج الصناعيــة) تمثــل إحــدى أهــم الثــروات
التــي تصدرهــا الــدول المتقدمــة -تكنولوجيــا -فــي هــذا العصــر ،وأداة مــن أدوات التنميــة التــي
تُعـ ِّول عليهــا الحكومــات فــي سياســتها االقتصاديــة لمــا تحتلــه مــن تغيــرات تكنولوجيــة واقتصاديــة
وآثــار سياســية وثقافيــة وعلميــة ،خاصــة فــي ظــل زوال الحــدود الجغرافيــة وانفتــاح التجــارة
وتحررهــا ،وتطــور االتصــاالت وتداخــل الثقافــات والمعــارف بيــن الشــعوب تحــت مــا يعــرف
بثــورة االتصــاالت.
ونظ ـرًا ألن هــذه الحقــوق -تاريخيًــا -قامــت علــى مبــدأ اإلقليميــة فقــد تولــد عنــه شــبه اتفــاق
بــأن تخضــع المنازعــات المتعلقــة بهــا إلــى اختصــاص القضــاء الوطنــي ،مــا يعنــي اســتبعادها
بالضــرورة -مــن أي اختصــاص أجنبــي.ولكــن مــع ظهــور العولمــة وزيــادة حجــم التجــارة الدوليــة ،وزيــادة المنازعــات أصبــح
"مبــدأ االختصــاص اإلقليمــي واالختصــاص القضائــي الوطنــي" عاجـ ًزا عــن مســايرة التطــورات
والتحويــات الكبيــرة وغيــر قــادر علــى االســتجابة لتطلعــات وطموحــات الفاعليــن االقتصادييــن،
ممــا دفــع الكثيــر مــن التشــريعات إلــى اقتــراح وتبنــي وســائل وديــة لتســوية هــذه المنازعــات،
مــن بينهــا الوســاطة التــي أضحــت تمثــل -فــي الوقــت الحاضــر -غايــة تســعى المجتمعــات إلــى
تحقيقهــا ،كونهــا تشــكل فعـ ً
ـا مؤثـرًا علــى صعيــد تســوية المنازعــات؛ نظــرا لســهولتها إذا قورنــت
بالقضــاء األكثــر مشــقة وتعقيـدًا وبطئًــا ،ولمــا تضمنتــه مــن مشــاركة األطــراف فــي إيجــاد الحلــول
لمنازعاتهــم.
وتميــل منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،فــي غالبيتهــا إلــى الســمة الدوليــة ،فقــد يُسـجَّل
رســم أو نمــوذج صناعــي فــي دولــة مــا ،ويتــم تقليــده فــي دولــة أخــرى ،ممــا يطــرح أكثــر مــن
إشــكالية.

إشكاليات البحث:
فــي ضــوء ذلــك ،هــل تتــم تســوية المنازعــة المتعلقــة بحــق صاحــب الرســم أو النمــوذج
الصناعــي عــن طريــق الجهــة التــي أصــدرت أو منحــت هــذا الحــق؟ أم تتــم عــن طريــق جهــة
أخــرى؟ ويبــرز هنــا موضــوع مــدى قابليــة تســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة
بطريــق الوســاطة.
وتظهــر حقيقــة هــذه اإلشــكالية فــي أن حقــوق أصحــاب الرســوم والنمــاذج الصناعيــة تنشــأ
عــن طريــق الحمايــة القانونيــة الممنوحــة علــى أســاس وطنــي ،عــن طريــق الجهــات المحليــة التــي
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تمنــح أصحــاب هــذه الحقــوق الحــق فــي اســتغاللها ،وإن وجــود هــذه الحقــوق ومداهــا ومعناهــا
وطريقــة اســتعمالها ال تمنــح إال عــن طريــق ســلطات مختصــة لمنــح مثــل هــذه الحقــوق ،وهــذا
لــه األثــر فــي أن الحقــوق واألفعــال والمســائل القانونيــة المتعلقــة بالرســوم والنمــاذج الصناعيــة
الممنوحــة عــن طريــق هــذه الجهــات قــد ال تصلــح ألن تُحــال إلــى الوســاطة.
ويتفرع عن السؤال الرئيس جملة من التساؤالت أهمها:
1 .مــا المقصــود بالوســاطة ،ومــا مــدى التمايــز والتقــارب بينهــا وبيــن غيرهــا مــن آليــات
فــض المنازعــات كالتحكيــم والتوفيــق؟
2 .مــا الحــاالت التــي تكــون فيهــا الوســاطة دوليــة؟ ومــا مــدى حريــة أطــراف النــزاع فــي
االتفــاق علــى تطبيــق القانــون النموذجــي؟
3 .هــل مــن الضــروري اللجــوء إلــى الوســاطة لتســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج
الصناعيــة ،ال ســيما فــي ظــل وجــود التوفيــق والتحكيــم والل َذيْــن تناولهمــا ال ُمشــرِّ ع
اإلماراتــي بالتنظيــم دون الوســاطة؟
4 .مــا مبــررات اللجــوء إلــى الوســاطة كوســيلة لفــض المنازعــات الخاصــة بالرســوم
والنمــاذج الصناعيــة؟

أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:
 1 .تغطيــة الجوانــب المتعلقــة بنظــام الوســاطة باعتبــاره أحــد الحلــول البديلــة لتســوية
منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ذات الطابــع الدولــي.
2 .إبراز الدور المهم الذي يقوم به الوسيط في عملية الوساطة.
3 .دعــوة ال ُمشــرِّ ع اإلماراتــي للعمــل علــى تقنيــن الوســاطة ،كمــا ســبق وقنــن التحكيــم
والتوفيــق ،باعتبارهــا وســيلة ناجعــة وهامــة لتســوية المنازعــات عمو ًمــا.
4 .تحديــد معاييــر دوليــة للوســاطة ،ومــدى التــزام أطــراف النــزاع باختيــار اللجــوء للقانــون
النموذجي.
5 .مناقشــة اإلطــار القانونــي الــذي يحكــم الطــرق البديلــة لتســوية المنازعــات فــي اإلمــارات،
وبيــان الثغــرات التــي تعتريهــا ،مــن أجــل محاولــة التوصــل إلــى نمــوذج للنظــام القانونــي
للوساطة.
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6 .الوقــوف علــى خصوصيــة منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،وقابليتهــا للوســاطة
انطالقًــا مــن خبــرة القانــون المقــارن فــي هــذا المجــال ،ممــا يســمح بتقييــم حقيقــي
لموضــوع البحــث ككل.

منهج البحث:
سوف نتبع في دراستنا:
•المنهــج الوصفــي والتحليلــي :مــن خــال تحديــد مشــكلة البحــث وجمــع المعلومــات
عنهــا ،وتصنيفهــا وتحليلهــا تحليـ ً
ـا كافيًــا ،واســتخالص داللتهــا والوصــول إلــى نتائــج أو
تعميمــات عــن المشــكلة محــل البحــث.
•منهج الشرح على المتون :وتحديدا عند تناولنا لموضوع دولية وتجارية الوساطة.

تقسيم البحث:
في ضوء ما تقدم وجدت من المالئم تقسيم البحث على النحو اآلتي:
المبحث األول :اإلطار القانوني للوساطة في منازعات الرسوم والنماذج الصناعية.
المبحــث الثانــي :نطــاق تطبيــق الوســاطة فــي منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة
وإجراءاتهــا.
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المبحــث األول :اإلطــار القانونــي للوســاطة فــي منازعــات الرســوم والنمــاذج
الصناعيــة
إذا كانــت العديــد مــن الــدول قــد انتهــت منــذ عقــود مــن اعتمــاد تشــريعات الوســاطة وغيرهــا
مــن وســائل التســوية الوديــة للمنازعــات؛ فــإن التشــريع اإلماراتــي قــد خــا مــن أي ذكــر أو تنظيــم
للوســاطة كوســيلة لحــل المنازعــات المدنيــة والتجاريــة ،رغــم مــا تمثلــه الوســاطة فــي عالمنــا
المعاصــر مــن مكانــة مرموقــة فــي معظــم دول العالــم ،ورغــم تعاظــم دورهــا ليــس فــي مجــال
المنازعــات المدنيــة والتجاريــة وحســب ،ولكــن فــي مختلــف أنــواع المنازعــات الدوليــة والمحليــة،
فــي المجــال المدنــي والجنائــي واإلداري واألســري وال ُع َّمالــي علــى ح ـ ٍّد ســواء.
فالوســاطة بحاجــة حقيقيــة إلطــار تشــريعي يحــول دون ممارســتها بطريقــة غيــر ممنهجــة،
ويضمــن لهــا الفاعليــة والنجــاح.
لقــد أثبتــت الدراســات التــي أجريــت بصــدد تقييــم تجــارب الوســاطة فــي العديــد مــن دول
العالــم أن ضمــان فاعليــة ونجــاح تجربــة الوســاطة يســتلزم إطــارًا لحــل المنازعــات ،يكفــل تحديــد
مفهــوم الوســاطة ،بمــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الوســائل الوديــة تشــريعيًّا ،كمــا يحــدد دور الوســيط
وعالقاتــه بأطــراف الوســاطة وبموضــوع النــزاع.
فالوســاطة ال توجــد ،بــل وال يمكــن أن توجــد ،فــي فــراغ مــن النظــم .ولكــن كيــف يتأتــى
للمــرء أن ينظــم شــيئًا دون معرفــة ماهيــة هــذا الشــيء الــذي يتصــدى لتنظيمــه؟
لــذا ولحســن التعــرف علــى اإلطــار القانونــي للوســاطة ،يلــزم تحديــد مفهــوم الوســاطة كآليــة
لتســوية المنازعــات وهــذا مــا ســنتناوله فــي مطلبيــن (المطلــب األول) :مفهــوم الوســاطة كآليــة
لتســوية المنازعــات( .المطلــب الثانــي) :تمييــز الوســاطة عــن غيرهــا مــن آليــات تســوية المنازعات
المطلب األول :ماهية الوساطة كآلية لتسوية المنازعات
تع ـ ُّد الوســاطة األســاس الــذي يقــوم عليــه نظــام الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات ،وهــي
ضــا عــن القضــاء العــادي عنــد نشــوء نــزاع بينهــم،
تلــك اآلليــات التــي يلجــأ لهــا األطــراف عو ً
بهــدف التوصــل لحــل لذلــك النــزاع(((.
ونظـرًا ألن منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة تميــل ،فــي غالبيتهــا إلــى الســمة الدوليــة؛
حيــث تنشــأ تلــك المنازعــات عــادةً بيــن شــركات كبيــرة ،وهــذه الشــركات ترتبــط مــع بعضهــا
((( محمد حامد السيد المليجي ،أثر اتفاقية الجات على حقوق الملكية الفكرية وآلية تسوية المنازعات الدولية وفقا
ألحكامها( ،رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة عين شمس القاهرة  )2003ص .217
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البعــض بعالقــات مســتمرة ،واســتمرارية هــذه العالقــات بيــن األطــراف تكــون مســألة حيويــة
وضروريــة ،لذلــك هنــاك حــرص شــديد للوصــول إلــى تســويات وديــة فــي حــال نشــوب هــذه
المنازعــات للمحافظــة علــى اســتمرارية تلــك العالقــات بيــن أطــراف النــزاع.
وقــد دفــع هــذا الحــرص صياغــة قانــون األونســيترال النموذجــي بشــأن الوســاطة التجاريــة
الدوليــة واتفاقــات التســوية الدوليــة المنبثقــة مــن الوســاطة لعــام ( 2018المعدل لقانون األونســيترال
النموذجــي للتوفيــق التجــاري الدولــي لعــام  ،)2002فــي ســياق التســليم بازديــاد اللجــوء إلــى
الوســاطة كآليــة لتســوية المنازعــات التجاريــة .ويتضمــن هــذا القانــون تعاريــف وإجــراءات
ومبــادئ توجيهيــة تحكــم الطرفيــن فــي عمليــة الوســاطة الدوليــة ،واألخيــرة ال تنطبــق -مــن حيــث
المبــدأ -إال علــى الوســاطة الدوليــة التــي بينــت معاييــر قانــون األونســيترال.
فما تعريف الوساطة؟ وما خصائصها؟ وما معايير دوليتها؟
نجيب على ذلك من خالل تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ،نتناول في الفرع األول :تعريف
الوساطة وبيان خصائصها ،ونخصص الفرع الثاني :للوقوف على معايير دولية الوساطة.
الفرع األول :تعريف الوساطة وخصائصها
تعتبر الوساطة األساس الذي يقوم عليه نظام الوسائل الودية ،فهي المحرك إليجاد حل توافقي
بين األطراف المتنازعة ،وأضحت الوجه األنسب لفض المنازعات ،إذ يكون القرار فيها من صنع
األطراف ،وينحصر دور الوسيط في المساعدة على تحديد النزاع وتذليل العقبات وتقريب وجهات
النظر .وإلبراز ذلك يلزم أن نأتي على تعريف الوساطة (الغصن األول) وبيان خصائصها التي
تميزها عن غيرها من آليات تسوية المنازعات (الغصن الثاني).
الغصن األول :تعريف الوساطة
الواقــع أن غالبيــة التشــريعات لــم تعــرف مصطلــح الوســاطة؛ وقــد ترتــب علــى ذلــك عــدم
وجــود تعريــف موحــد لهــا ،مــا أدى إلــى اختــاف الفقهــاء فــي تحديــد المقصــود بهــا ،كل بحســب
الزاويــة التــي ينظــر منهــا إليــه.
وتعــرف الوســاطة بمعناهــا العــام أنهــا "إجــراء لتســوية النزاعــات يقــوم علــى تدخــل طــرف
ثالــث ،يتولــى اقتــراح حــل توافقــي علــى األطــراف لتســوية النــزاع"(((.

((( فاتح ،خالف .مكانة الوساطة لتسوية النزاع اإلداري في القانون الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جـامعة محـمد خـيضر -بسـكرة ،الجزائر ،2015 ،ص .5
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ولــم يبتعــد الفقــه كثيــرا فــي تعريفاتهــم للوســاطة عمــا جــاء فــي الداللــة العامــة للمصطلــح ،وهذ
يتجلــى مــن خــال تعريــف البعــض لهــا بأنهــا" :وســيلة لحــل النزاعــات مــن خــال تدخــل شــخص
ثالــث نزيــه ومحايــد ومســتقل ،يزيــل الخــاف القائــم ،وذلــك باقتــراح حلــول عمليــة ومنطقيــة
تقــرب مــن وجهــات نظــر المتنازعيــن ،بهــدف إيجــاد صيغــة توافقيــة ،وبــدون أن يفــرض عليهــم
حــا أو يصــدر قــرارا ملز ًمــا"(((.
وهــذا التعريــف يتســق مــع الغالبيــة العظمــى مــن التعاريــف الفقهيــة التــي أعطيــت للوســاطة،
ويتوافــق إلــى حــد كبيــر مــع نظــرة ال ُمشـرِّعين لهــا((( .لكــن يعــاب عليــه عــدم إشــارته إلــى إمكانيــة
اتفــاق األطــراف علــى اللجــوء إلــى الوســاطة لتســوية المنازعــات المحتمــل وقوعهــا فــي المســتقبل.
بينمــا عرفهــا البعــض اآلخــر بأنهــا" :نظــام قانونــي يختــار فيــه األطــراف فــي النــزاع أح ـدًا
مــن الغيــر ،باتفــاق بينهــم قبــل النــزاع أو بعــده ،ليســاعدهم فــي الوصــول إلــى تســويه رضائيــة
لنزاعاتهــم ،بمقترحاتــه وتوصياتــه التــي تحقــق مصالحهــم فــي المســائل التــي يجــوز فيهــا
الوســاطة"((( .ونحــن نميــل نحــو هــذا التعريــف ألنــه يتســم بالدقــة ،والشــتماله علــى كافــة العناصــر
األساســية للوســاطة.
وعرفــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة األولــى مــن قانــون األونســيترال النموذجي بشــأن الوســاطة
التجاريــة الدوليــة واتفاقــات التســوية الدوليــة المنبثقــة مــن الوســاطة لعــام ( 2018المعــدل لقانــون
األونســيترال النموذجــي للتوفيــق التجــاري الدولــي لعــام  )2002الوســاطة بأنهــا ..." :أي عمليــة
ســواء أشــير إليهــا بتعبيــر الوســاطة أو التوفيــق أو بتعبيــر آخــر ذي مدلــول مماثــل -يَطلــبفيهــا األطــراف إلــى شــخص آخــر ،أو أشــخاص آخرين)الوســيط) مســاعدتهما فــي ســعيهما إلــى
التوصــل إلــى تســوية وديــة لنزاعهمــا الناشــئ عــن عالقــة تعاقديــة أو عالقــة قانونيــة أخــرى أو
المتصــل بتلــك العالقــة .وال يكــون للوســيط صالحيــة فــرض حــل للمنازعــة علــى األطــراف".
وبنــاء علــى مــا ســبق ،يتضــح أن الوســاطة طريــق بديــل لتســوية المنازعــات ،تعتمــد فــي
جوهرهــا علــى وجــود طــرف ثالــث يســمى الوســيط ،يتولــى تلقــي وجهــات نظــر أطــراف النــزاع
وتقريبهــا ،ومــن ثــم مســاعدتهم علــى إيجــاد تســوية مناســبة لحكــم النــزاع القائــم بينهمــا.
((( أحمد أنور ناجي ،الوساطة في منازعات الملكية الفكرية ،مجلة الحقوق ،سلسلة األعداد الخاصة ،العدد  ،4كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،بفاس -المغرب ،2012 ،ص .95
((( فقد عرف ال ُمشرِّ ع الفرنسي في المادة ( )1530من قانون المرافعات المعدل بتاريخ  20يناير  2012الوساطة
بأنها..." :أي عملية منظمة ،يحاول من خاللها طرفان أو أكثر التوصل إلى اتفاق ،خارج أي إجراء قانوني
لتسوية نزاعاتهم وديًّا ،بمساعدة طرف ثالث ينجز مهمته بنزاهة وكفاءة واجتهاد".
((( أحمد عبد الكريم سالمة ،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية النزاعات :المفاوضات -الوساطة -التوفيق -الصلح-
ً
بديل عن المعترك القضائي( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،)2013 ،ط ،1ص .139
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ومــن ثَــم تظهــر آثــار الوســاطة فــي تحقيقهــا للهــدف األساســي ،وهــو فــض النــزاع بطريــق
ودي ،وقطــع دابــر الخــاف والشــقاق ،مــع البقــاء علــى وشــائج المــودة والوئــام بيــن األطــراف(((.
الغصن الثاني :خصائص الوساطة
تتميــز الوســاطة ببعــض الخصائــص جعلتهــا متقدمــة علــى الوســائل التقليدية لحــل المنازعات،
وهــذه الخصائــص باتــت مقبولــة وفعالــة فــي حســم النزاعــات ،وبيــان ذلــك علــى النحــو اآلتي:
1.الطابع االتفاقي للوساطة:
الوســاطة آليــة اختياريــة يتوقــف اللجــوء إليهــا علــى إرادة طرفــي النــزاع وهــي غيــر ملزمــة
كذلــك فــإذا كان مــن حــق أي طــرف أن يطلــب اللجــوء إلــى الوســاطة ،فــإن نفــاذ هــذه اآلليــة يظــل
معلقًــا علــى موافقــة الطــرف اآلخــر.
2.السرية:
تضمــن الوســاطة المحافظــة علــى الســرية التامــة لموضــوع النــزاع((( .وتظهــر هــذه الميــزة
بوضــوح فــي قضايــا الرســوم والنمــاذج الصناعيــة التــي تعتمــد بشــكل رئيســي علــى الســرية.
فاألطــراف غالبًــا مــا يــودون الحفــاظ علــى عــدم إفشــاء موضــوع النــزاع لئــا يؤثــر علــى ســمعتهم
التجاريــة أو ســمعة المنتــج((( .
3.السرعة واختصار الوقت:
كمــا تتصــف الوســاطة بســرعة اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل األطــراف والوســيط،
وحريــة األطــراف فــي اختيــار الوســيط ،وتوفيــر ملتقــى ألطــراف النــزاع قبــل بــدء الوســاطة؛
((( وسنرى أن هذا األثر مشترك بين مختلف وسائل تسوية المنازعات ال سيما التحكيم .انظر الحقا أوجه الشبه
واالختالف بين الوساطة والتحكيم ،ص .15
(2) MARC JONAS. BLOCK THE BENEFITS OF ALTERNATE DISPUTE
RESOLUTION FOR INTERNATIONAL COMMERCIAL AND INTELLECTUAL
PROPERTY DISPUTES , Rutgers Law Record, 2017, P.7.
((( خالفًا للتقاضي العادي ،الذي بمقتضاه تخشى األطراف باستمرار أن المعلومات السرية مثل األسرار التجارية
والتقنية واالبتكارات سيتم الكشف عنها علنًا ،بل يمكن لألطراف بالوساطة حتى الحفاظ على سرية وجود النزاع.
انظر:
Julia A. Martin, NOTE: Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution, The Board of Trustees of Leland Stanford Junior University, April,
1997, p. 15.
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وهــذه البســاطة فــي اإلجــراءات ال نجدهــا أمــام القضــاء الــذي يســتغرق فيــه نظــر القضايــا وقتًــا
طويـ ً
ـا لكثــرة القضايــا وضــرب آجــال طويلــة بيــن مواعيــد الجلســات وإصــدار األحــكام وتنفيذهــا.
ويعــد عامــل الوقــت مــن العوامــل المهمــة فــي منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعية الرتبــاط هذه
األخيــرة بالتطــور التكنولوجــي المتســارع؛ فخضــوع األخيــرة للقضــاء الــذي يتطلــب إجــراءات
طويلــة يفقــده قيمتــه بســبب هــذا التطــور التكنولوجــي(((.
ولعــل ازدهــار نظــام الوســاطة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة يرجــع إلــى أن حجــم
االقتصــاد األمريكــي كبيــر وقــوي ،إلــى جانــب ارتفــاع تكاليــف اللجــوء لنظــام المحامــاة فيهــا ،كلهــا
أســباب دفعــت للجــوء للوســاطة ،بــل أن مــن أســباب إحجــام المتخاصميــن فــي اللجــوء للتحكيــم
ارتفــاع تكاليــف األخيــر .وبعبــارة فــإن الوســاطة كوســيلة لحــل المنازعــات فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة تأتــي بميزتيــن :أوالهمــا :اختصــار الوقــت فأطــول وســاطة تســتمر مــن شــهر إلــى
ســتة أشــهر ،بينمــا الدعــوى أمــام القضــاء تبقــى ســنوات طويلــة .وثانيتهمــا :االقتصــاد فــي الوقــت
والنفقــات مقارنــة بذلــك أمــام المحاكــم حيــث إن الدعــوى مرهقــة وثقيلــة فــي النفقــات(((.

((( حمو ،فرحات .الوساطة في الملكية الفكرية .مجلة دراسات ،العدد  ،75كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
عمار ثليجي باألغواط ،الجزائر ،2019 ،ص .129
((( على سبيل المثال" :ففي أكبر قضية انتهاك براءات االختراع األمريكية -في ذلك الوقت -بين شركة (Polaroid
 ،)Corpضد ( ،)Eastman Kodak Coأنفقت األطراف ما مجموعه  200.000.000دوالر أمريكي تقريبًا
كرسوم قانونية" .وتتلخص وقائع هذه القضية فيما يلي" :قامت شركة بوالرويد ،المحال إليها العديد من براءات
االختراع في مجال التصوير الفوتوغرافي الفوري ،برفع دعوى ضد شركة (إيستمان كوداك) النتهاك اثنتي
عشرة براءة اختراع لها تتعلق بفن/تكنولوجيا كل من الفيلم والكاميرا .وKodak denied infringement
.and alleged that all of the patents are invalid or unenforceable or bothأنكرت (كوداك)
التعدي وزعمت أن جميع براءات االختراع غير صالحة أو غير قابلة للتنفيذ أو كليهما" .المحكمة الجزئية
األمريكية لمقاطعة ماساتشوستس 11 )D. Mass. 1986( 828 )D. Mass. 1986( 828 .F. Supp 641 -
 /أكتوبر  .1986لمزيد من التفصيل حول تلك القضية واألحكام الصادرة بشأنها منشورة على الموقع اإللكتروني
التالي:
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/641 / 828 / 1482978
تاريخ الزيارة October 11, 1986One of the film patents, US Patent No. .2020 / 5 / 2
3,761,269, this Court, on Kodak’s motion for summary judgment, held invalid as
obvious within the meaning of 35 USC § 103. The parties waived their claims of
infringement and invalidity with respect to a second patent, US Patent No. 3,757,657,
alleged to have been infringed by certain features of Kodak’s EK-4 camera.This
memorandum shall constitute my findings of fact and conclusions of law as to those
.issues
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وفــي هــذا الســياق يؤكــد البعــض أن عمليــات الوســاطة توفــر مــا يصــل إلــى الثلثيــن أو أكثــر
مــن تكلفــة التقاضــي أمــام المحاكــم فــي نفــس القضيــة(((.
4.المرونة:
تتســم إجــراءات الوســاطة بالمرونــة لعــدم وجــود إجــراءات وقواعد مرســومة محــددة .وتتالءم
ضــا مــع منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة التــي ،غالبًــا ،مــا تتعــدى الحــدود
هــذه الخاصيــة أي ً
الوطنيــة ،ومــن ثَــم تتميــز بالطابــع الدولــي.
5.استمرار العالقات الودية بين أطراف النزاع:
تقــدم الوســاطة نهجًــا تعاونيًّــا وديًّــا لتســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،إلــى
جانــب تقييــم االعتبــارات التجاريــة غيــر القانونيــة ،فاألولويــة فــي التجــارة للمصالــح االقتصاديــة
وليــس للقواعــد القانونيــة ،أي أن عمليــة الوســاطة تُعنَــى برضــا الطرفيــن ،أكثــر ممــا تنشــغل
بالتطبيــق الحرفــي لنصــوص القانــون .لذلــك هنــاك حــرص شــديد للوصــول إلــى تســويات وديــة
فــي حــل النزاعــات للمحافظــة علــى اســتمرارية العالقــة بيــن أطــراف النــزاع.
يرتبــط بذلــك أن الوســيط ،وإن كان هــو شــخص محايــد وال يملــك أيــة ســلطة إللــزام الطرفيــن
وإجبارهــم علــى أي شــيء ،لكنــه يقــدم مســاعدته لهمــا معًــا حتــى يتمكــن كل منهمــا مــن تقييــم
مركــزه القانونــي والواقعــي فــي النــزاع ،ويكــون علــى بينــة مــن أمــره حــول المكاســب واألضــرار
التــي يمكــن أن تكــون وراء اســتمرار النــزاع ونظــر األخيــر مــن قبــل المحاكــم العاديــة.
الفرع الثاني :معايير دولية وتجارية الوساطة
ال بــد مــن تحديــد معاييــر دوليــة الوســاطة (الغصــن األول) ،ومعاييــر تجاريــة الوســاطة
(الغصــن الثانــي) .وذلــك علــى النحــو التالــي:
الغصن األول :معايير دولية الوساطة
حــددت المــادة ( )3بفقراتهــا المختلفــة مــن قانــون األونســيترال النموذجــي بشــأن الوســاطة
التجاريــة الدوليــة لعــام  2018المعاييــر التــي تكــون فيهــا الوســاطة دوليــة ،وهــي علــى النحــو
اآلتــي:

(1) MARC JONAS. BLOCK THE BENEFITS OF ALTERNATE DISPUTE
RESOLUTION FOR INTERNATIONAL COMMERCIAL AND INTELLECTUAL
PROPERTY DISPUTES, op cit, p.2.
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المعيار األول :تع ُّد الوساطة دولية ،وفقًا لهذا المعيار ،إذا كان مقر عمل طرفي النزاع واقعًا في
دولتين مختلفتين وقت إبرام االتفاق ،وبمفهوم المخالفة إن كان مقر طرفي النزاع في دولة واحدة،
فهنا ال تعد الوساطة دولية؛ إذ إن القانون النموذجي استلزم أن يختلف مقر عمل الطرفين في وقت
محدد وهو وقت إبرام اتفاق الوساطة ،على سبيل المثال اتفاق شركة إماراتية يقع مقر عملها في
اإلمارات مع شركة مصرية يقع مقر عملها في مصر على أن تسوى المنازعات التي قد تنشأ بينهما
عن طريق الوساطة؛ فهنا تكون الوساطة دولية.
والعبــرة باختــاف مقــر عمــل الطرفيــن وقــت االتفــاق علــى الوســاطة وليــس بعــده أو قبلــه،
وال عبــرة باختــاف جنســية طرفــي النــزاع أو اتفاقهــا ،فقــد يكــون الطرفــان مــن جنســية واحــدة
وتكــون الوســاطة دوليــة ،مثــال ذلــك اتفــاق الوســاطة الــذي يبــرم بيــن شــركة إماراتيــة مقــر عملهــا
اإلمــارات ويمتلكهــا شــخص إماراتــي الجنســية ،وشــركة مصريــة يقــع مقــر عملهــا فــي مصــر
ضــا .فهنــا تعــد الوســاطة دوليــة بالرغــم مــن اتحــاد الطرفيــن
ويمتلكهــا شــخص إماراتــي الجنســية أي ً
فــي الجنســية وذلــك ألن مقــر عملهمــا يقــع فــي دولتيــن مختلفتيــن.
ورغم وضوح هذا المعيار-في المعنى -إال أن ثمة صعوبات عملية تكتنف قيامه ،من ذلك:
1.أن يكون ألحد طرفي النزاع أو لكليهما مراكز أعمال في أكثر من دولة:
عالج هذه الحالة قانون األونسيترال في المادة ( - 2 / 3أ) ،وبمقتضاها إذا ثبت أن أحد مقار
العمل وثيق الصلة واالرتباط باتفاق الوساطة اتسمت األخيرة بصفة الدولية ،ما دام أن هذا المقر
وثيق الصلة باتفاق الوساطة -يقع في دولة تختلف عن مقر عمل الطرف اآلخر.والحــق أن مســألة متــى يعــد هــذا المركــز أو ذاك هــو األكثــر صلــة بموضــوع اتفاق الوســاطة،
هــي مســألة تقديريــة متروكــة للجهــة المثــار أمامهــا تلــك المســألة ،وتســتند فــي ذلــك إلــى المعامالت
الســابقة للطرفيــن ،كمــا يمكــن لألطــراف أن يســاهما فــي الكشــف عــن تلــك المســألة ،فحُســن النيــة
والتعــاون فيمــا بينهــم يحتــم عليهــم الكشــف عــن هذا األمــر(((.
 2.أال يكون ألحد الطرفين مركز أعمال:
فــي هــذه الحالــة يكــون محــل إقامتــه المعتــادة وقــتَ اتفــاق الوســاطة معيــارًا لدوليــة الوســاطة.
ويُقصــد بمحــل اإلقامــة المعتــاد هــو الموطــن أو المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة .وال
يشــترط هنــا اإلقامــة المتصلــة دون انقطــاع ،أي أن اإلقامــة المعتــادة تكــون متحققــة حتــى ولــو
تخللهــا فتــرة غيبــة وقتيــة أو متباعــدة لظــروف تســتدعي ذلــك.
((( مصطفى الجمال ،وعكاشة عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،الجزء األول( ،القاهرة:
دار النهضة العربية ،)1998 ،ص .84
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المعيــار الثانــي :وجــود اختــاف بيــن الدولــة التــي يقــع فيهــا مقــرا عمــل الطرفيــن وبيــن
الدولــة التــي ينفــذ فيهــا جــزء جوهــري مــن التزامــات العالقــة التجاريــة أو الدولــة األوثــق صلــة
بموضــوع النــزاع:
نصــت علــى هــذا المعيــار المــادة ( - 2 / 3ب) مــن القانــون النموذجــي ،ووفقًــا لذلــك تكــون
الوســاطة دوليــة فــي فرضيــن:
الفــرض األول :تعــد الوســاطة دوليــة وفــق هــذا الفــرض باعتبــار األمــر يتعلــق بدولتيــن
مختلفتيــن إحداهمــا مقــر عمــل الطرفيــن واألخــرى هــي التــي ينفــذ فيهــا جانــب مهــم وجوهــري
مــن االلتزامــات الناشــئة عــن العالقــة التجاريــة بيــن الطرفيــن.
والصفــة الجوهريــة تلــك هــي صفــة نســبية تختلــف مــن عالقــة ألخــرى ،وتخضــع فــي تقديرها
إلــى الظــروف الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدة وفقًــا لتقديــر االلتزامــات وقيمتهــا ،وهنــا يتعيــن
األخــذ بالوظيفــة االقتصاديــة للعقــد(((.
الفــرض الثانــي :وفــق هــذا الفــرض تكــون الوســاطة دوليــة إذا كان مركــز أعمــال كل مــن
طرفــي الوســاطة واقعًــا فــي دولــة واحــدة بينمــا المــكان الــذي يكــون أكثــر ارتباطًــا بموضــوع
النــزاع واق ًعــا خــارج هــذه الدولــة .والمــكان األخيــر قــد يتعلــق بآثــار العقــد ذاتــه مــن حيــث وجــوده
أو صحتــه ،وتوافــر شــروطه ،وقــد يتعلــق موضــوع النــزاع بآثــار العقــد ،وإذا تعــددت األماكــن
التــي يرتبــط بهــا موضــوع النــزاع فيكفــي أن يكــون أحــد هــذه األماكــن كائنًــا خــارج الدولــة التــي
يوجــد بهــا مركــز األعمــال لطرفــي الوســاطة(((.
المعيــار الثالــث :تكــون الوســاطة دوليــة وفقًــا للمــادة ( )3 / 3إذا اتفــق الطرفــان علــى ذلــك،
أو إذا اتفقــا علــى تطبيــق أحــكام القانــون النموذجــي بشــأن الوســاطة الدوليــة ،ويعــد هــذا المعيــار
معيــارًا شــخصيًّا تــرك تحديــد صفــة الدوليــة إلرادة األطــراف إذا مــا رغبــوا فــي إســباغ الوســاطة
بالصفــة الدوليــة.
يتضــح مــن المعاييــر الســابقة أن قانــون األونســيترال تبنَّــى معيــارًا موسـعًا فــي األخــذ بالدولية،
فقــد أخــذ بالمعيــار االقتصــادي الــذي يرتبــط بموضــوع العالقــة التعاقديــة بحســبانه يتعلــق بمصالــح
التجــارة الدوليــة والتــي يترتــب عليهــا انتقــال الســلع عبــر الحــدود ،كمــا أخــذ القانــون المذكــور
بالمعيــار القانونــي حيــث أخــذ بمعيــار المــكان األكثــر ارتباطًــا بموضــوع النــزاع والمــكان الــذي
ينفــذ فيــه جــزء مهــم وجوهــري مــن العقــد.
((( معتز حمدان بدر ،ماهية اتفاق الوساطة التجاري الدولي ،مجلة روح القوانين ،العدد  ،67جامعة طنطا ،مصر،
 ،2014ص .19
((( مصطفى الجمال ،وعكاشة عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،مرجع سابق ،ص .98
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

661

الوساطة لتسوية منازعات الرسوم والنامذج الصناعية يف نطاق العالقات الخاصة الدولية ( ) 650 - 680
الغصن الثاني :معايير تجارية اتفاق الوساطة
مــن المالحــظ أن مصطلــح التجاريــة علــى المســتوى الدولــي يأخــذ مفهو ًمــا موســعًا أيضًــا
كمــا هــو شــأن مصطلــح الدوليــة -عمــا هــو ســائد فــي التشــريعات الوطنيــة.وقــد حــددت المــادة ( )1 / 1مــن قانــون األونســيترال نطــاق تطبيقــه ،وذكــرت حاشــية هــذه
الفقــرة أنــه" :ينبغــي أن يعطــي مصطلــح التجــاري تفســيرًا واس ـعًا يشــمل المســائل الناشــئة عــن
جميــع العالقــات ذات الطابــع التجــاري ،ســواء أكانــت تعاقديــة أو غيــر تعاقديــة "...وأخــذت
الحاشــية -بتعــداد العالقــات ذات الطابــع التجــاري علــى ســبيل المثــال ال الحصــر .وعلــى أيــةحــال يجــب اعتنــاق هــذا المعيــار الموســع ،إذ ال يُتصـ َّور حصــر األعمــال التجاريــة التــي تتطــور
بمــرور الزمــن(((.
هــذا وفــي ضــوء مــا تقــدم ،فإنــه ال ينـــبغي تفســير القانــون النموذجــي بأنــه يشــجع الــدول
المشــترعة علــى حصــر جــواز تطبيقــه فــي الحـــاالت الدولـــية .إال أنــه عـــزز اجتـــناب أي محاولـــة
تـــؤدي إلــى تداخلــه مــع الوســاطة عـــلى الصـــعيد المحلــي؛ فالفقــرة الـــرابعة مــن المــادة الثالثــة مــن
القانــون النموذجــي أتاحــت للطرفيــن االتفــاق علــى تطبيــق القانــون النموذجــي (أي اختيــار اللجــوء
إلــى القانــون النموذجــي) علــى الوســاطة التجاريــة ،حتــى إن لــم تكــن الوســاطة دوليــة بحســب
تعريفهــا فــي القانــون النموذجــي ،بــل يجــوز للطرفيــن اختيــار اللجــوء إلــى القـــانون الـــنموذجي
باالتفـــاق عـــلى أن عمليــة الوســاطة بينهمــا دوليــة (حتــى إذا كانــت ظــروف تلــك الحالـــة ال تبـــين
طابعهـــا الـــدولي ،أو إذا لم يكـــن مـــن الواضـــح مـــا إذا كانـــت تلـــك الحالة دولية)(((.
وتبيــح الفقــرة الخامســة مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون النموذجــي حــاالت اســتبعاد تطبيقــه
للطـــرفين ليســـتبعدا تطبـــيق القـــانون الـــنموذجي .وبالمقابل يجوز استخدام تلك الفقرة عـــلى ســـبيل
المـــثال ،فــي األحـــوال الـــتي يـــتفق فـــيها طـــرفان فــي وســاطة محـــلية ،لدواعــي المالءمــة ،علــى
مــكان وســاطة فــي الخــارج دون أن يقصــدا جعــل الوســاطة دوليــة.
المطلب الثاني :تمييز الوساطة عن غيرها من آليات تسوية المنازعات
الوســاطة ،كمــا أســلفنا ،ليســت اآلليــة الوحيــدة للتســوية؛ إذ يشــترك معهــا آليــات عــدة ،أهمهــا
التوفيــق والتحكيــم ،وتتفــق الوســاطة مــع الطريقيــن األخيريــن فــي ســعيها إلــى فــض النــزاع علــى
يــد أطــراف خارجيــن عــن نطــاق الخصومــة.
((( معتز حمدان بدر ،ماهية اتفاق الوساطة التجاري ،مرجع سابق ،ص .21
((( قانون األونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل اشتراعه واستعماله  ،2002قرار اتخذته الجمعية
العامة بناء على تقرير اللجنة السادسة ( A / 57 / 562و( ،Corاألمم المتحدة نيويورك ،منشورات األمم المتحدة
 ،2014ص .23
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وبرغم هذا التقارب بينهما فثمة أوجه للتمايز بينهما ،نتناولها في فرعين متتاليين.
الفرع األول :التمييز بين الوساطة والتحكيم
التحكيــم هــو نظــام قضائــي خــاص ،يختــار فيــه أطــراف النــزاع قضاتهــم ،أي المحكميــن،
ويعهــدون إليهــم بمقتضــى اتفــاق مكتــوب بمهمــة تســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ أو نشــأت بالفعل
بينهــم بخصــوص عالقاتهــم التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة ،والتــي يجــوز حســمها بطريــق التحكيــم
وفقًــا لمقتضيــات القانــون والعدالــة ،وإصــدار قــرار قضائــي ملــزم لهــم(((.
ورغــم أن ًّ
كل مــن الوســاطة والتحكيــم مــن الطــرق البديلــة لحــل النزاعــات بعيدًا عــن المعترك
القضائــي ،إال أن ثمــة أوجــه للتمايــز بينهمــا((( ،تتمثــل فيمــا يلي:
1 .فــي الوســاطة ،الوســيط وإن كان مــن اختيــار األطــراف إال أنــه ليــس لــه ســلطة القضــاء،
كمــا أنــه غيــر ملــزم باتبــاع إجــراءات قضائيــة محــددة ،فوظيفتــه التقريــب بيــن وجهــات
نظــر المتنازعيــن ،ورأب الصــدع ،والوصــول بهمــا إلــى حــل وســط يقبالنــه((( .علــى
خــاف عمليــة التحكيــم ،فالمحكــم وإن كان مــن اختيــار األطــراف إال أن له ســلطة قضائية
عليهــم ،فالمحكــم مهمتــه قضائيــة ،يلتــزم فيهــا باتبــاع اإلجــراءات القضائيــة المعروفــة
للتقاضــي وضماناتــه ،وليــس مــن مهمتــه التوفيــق بيــن وجهــات نظــر المتنازعيــن(((.
2 .الوســيط الــذي يتعامــل مــع وقائــع النــزاع ومادياتــه ،وال يبحــث فــي مســائل قانونيــة ،ثــم
يقــدر موقــف األطــراف مــن هــذه الوقائــع ،وال يُخضعهــا للقانــون .عكــس عمليــة التحكيــم،
فالمحكــم يتعامــل مــع وقائــع ويُخضعهــا للقانــون ،ويملــك ســلطة علــى أطــراف النــزاع
فــي إدارة الدعــوى التحكيميــة(((.
((( مختار أحمد بريري ،التحكيم التجاري الدولي ،دراسة خاصة للقانون المصري الجديد بشأن التحكيم في المواد
المدنية والتجارية ،ط( ،1القاهرة ،دار النهضة العربية ،)1995 ،ص .5
((( فرحات حمو ،الوساطة في الملكية الفكرية ،مجلة دراسات ،العدد  ،75كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
عمار ثليجي باألغواط ،الجزائر ،2019 ،ص .131
((( في هذا المعنى انظر:
Joly- Hurard J., Conciliation et médiation judiciaires, Coll. Institut de droit des
affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaire d’Aix Marseille, 2003, p.105.
((( أحمد عبد الكريم سالمة ،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية النزاعات ،مرجع سابق ،ص .139
((( لمزيد من التفصيل حول أوجه االختالف بين الوساطة والتحكيم ،راجع:
Ducarouge Françoise, « le juge administratif et les modes alternatif de règlement des
conflits: transaction, médiation, conciliation et arbitrage en droit public français »,
R.F.D.A, 1996, p.90 ; Megerlin Francis, « médiation et arbitrage: des convergences
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3 .يرتبــط بمــا تقــدم القــول بــأن النتيجــة التــي يصــل إليهــا المحكــم ملزمــة للخصــوم ،حيــث
يصــدر المحكــم قــرارًا فــي نهايــة عمليــة التحكيــم يحــدد فيــه حكــم القانــون فــي الواقعــة
المعروضــة عليــه ،وقيمــة هــذا القــرار ال تتوقــف علــى مــدى قبــول األطــراف أو رفضهــم
لــه .وهــذا بخــاف الوســاطة التــي يصــل فيهــا الوســيط إلــى حــل ال يكــون لــه أي قيمــة
إال بمقــدار مــا يوافــق عليــه األطــراف .فمــا يصــدر عــن الوســيط هــو مجــرد اقتــراح أو
توصيــة ليــس لهــا قيمــة قانونيــة إال بقبــول األطــراف لهــا(((.
الفرع الثاني :التمييز بين الوساطة والتوفيق
إذا كان التمييــز بيــن الوســاطة والتحكيــم مــن األمــور اليســيرة ،فإنــه علــى خــاف ذلــك بالنســبة
للتوفيــق ،إذ مــن الصعوبــة بمــكان الوقــوف علــى أوجــه التمايــز الموجــودة بينهمــا ،بالنظــر إلــى
تقاربهمــا الكبيــر فــي المعنــى العــام.
فالظاهــر -مــن األخيــر -أن ًّ
كل مــن الوســاطة والتوفيــق يقومــان علــى أســاس وجــود طــرف
ثالــث يســمى الوســيط فــي اآلليــة األولــى ،والموفــق فــي اآلليــة الثانيــة ،كمــا أن األخيــر يتولــى
الــدور ذاتــه الــذي يقــوم بــه الوســيط .ومــن هنــا تبــدو دقــة وصعوبــة التمييــز بينهمــا.
فــإذا توقفنــا عنــد داللــة المصطلحيــن الســابقين المتشــابهين تمامــا ،مــن حيــث المعنــى العــام
علــى األقــل ،فإنــه يصعــب التوصــل مــن خاللهمــا إلــى عناصــر محــددة ،تبيــن أوجــه التمايــز بيــن
اآلليتيــن المذكورتيــن(((؛ إال أن ذلــك ال يحــول دون وجــود فــارق ،يتمثــل فــي حجــم الــدور الــذي
يقــوم بــه كل مــن الوســيط والموفــق فــي حســم مــا يتدخــل فــي تســويته ،حيــث إن المســاحة التــي
يمكــن للوســيط التحــرك مــن خاللهــا تســمح لــه بــأن يــؤدي دورًا أكثــر فاعليــة وإيجابيــة ،ويظهــر
ذلــك مــن ناحيتيــن:

dans le règlement alternatif des différends ? », Petites affiches, n° 170, 26 août 2002,
p.11
((( عادل عبد العزيز علي السن ،الوسائل البديلة لتسوية منازعات التجارة الدولية ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
الورشة التكوينية حول فن التحكيم ومهارات التحكيم ،الرباط ،2010 ،ص .15
((( وننوه إلى أن األونسيترال استخدمت فيما اعتمدته سابقًا من نصوص ووثائق ذات صلة مصطلح "التوفيق" على
أساس أن المصطلحين "التوفيق" و"الوساطة" مترادفان .وقررت اللجنة ،لدى إعداد هذا القانون النموذجي،
استخدام مصطلح "الوساطة" ً
بدل من التوفيق ،في مسعى منها إلى التكيف مع االستخدام الفعلي والعملي
للمصطلحين وتوقعًا أن ييسر هذا التغيير الترويج للقانون النموذجي ويجعله أكثر برو ًزا ،وال ينطوي هذا التغيير،
في المصطلح ،على أي آثار جوهرية أو مفاهيمية .انظر الحاشية رقم ( ،)1المادة ( )1 / 1من قانون األونسيترال
النموذجي بشأن الوساطة الدولية لعام .2018
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ً
أول -الناحيــة اإليجابيــة فــي احتــواء الخــاف :يقتصــر دور الموفــق علــى التقريــب بيــن
وجهتــي نظــر متعارضتيــن ،األمــر الــذي قــد يصــل باألطــراف إلــى تفهــم نقــاط الخــاف واحتــواء
النــزاع والتوصــل إلــى نقــاط التقــاء بينهمــا ،أمــا الوســيط فيتعــدى التقريــب بيــن وجهــات النظــر،
إلــى اقتــراح الحلــول ،كتعديــل بعــض النقــاط أو إلغــاء بعــض الشــروط.
ثانيًــا -الناحيــة اإليجابيــة فــي صنــع القــرار :يقتصــر عمــل الموفــق علــى التقريــب بيــن وجهات
متباينــة ،دون أن يشــارك فــي صنــع القــرار النهائــي للنــزاع ،بخــاف الوســيط ،فإنــه يتدخــل فــي
تســوية النــزاع باقتــراح بعــض الحلــول الختيــار أحدهــا ،أو التوصــل عــن طريقهــا إلــى تســوية
وديــة للنــزاع(((.
بذلك بدا واضحًا الفارق الجوهري بين دور الوسيط ودور الموفق.
ورغــم إمكانيــة التمييــز بيــن الوســاطة والتوفيــق ،علــى هــذا النحــو ،فــإن الواقــع العملــي يشــهد
تداخلهمــا ،إلــى الحــد الــذي وصــف معــه البعــض ،هــذا التداخــل" ،بــأن الوســاطة تعــد شــكال مــن
أشــكال التوفيــق(((.

المبحــث الثانــي :نطــاق تطبيــق الوســاطة فــي منازعــات الرســوم والنمــاذج
الصناعيــة وإجراءاتهــا
تميــل منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،فــي غالبيتهــا ،إلــى الســمة الدوليــة ،فقــد يجــري
تســجيل رســم أو نمــوذج صناعــي فــي دولــة مــا ،ويتــم تقليــده فــي دولــة أخــرى ،فنــزاع مــن هــذا
القبيــل يطــرح أكثــر مــن إشــكالية ،فأيــن يجــب أن تقــام الدعــوى؟ وفــي أي دولــة؟ ومــن هــي
المحكمــة المختصــة؟ وكــم سيســتغرق حــل هــذا النــزاع؟
أليســت بالفعــل حقــوق أصحــاب الرســوم والنمــاذج الصناعيــة فــي منازعاتهــا ذات الطابــع
الدولــي مهــددة بالضيــاع إذا أقفــل بــاب الوســائل الوديــة لفــض المنازعــات وخاصــة الوســاطة؟
فاألخيــرة يتطلبهــا القانــون وتقتضيهــا العدالــة وتســتوجبها المصلحــة العامــة ،ويجــد فيهــا أطــراف
النــزاع الخيــار األفضــل ،وفيــه نســتغني عــن اإلشــكاليات القانونيــة المثــارة أمــام القضــاء.
وإذا كان مــن المتفــق عليــه أن المنازعــات المدنيــة والتجاريــة عمو ًمــا هــي المجــال الطبيعــي
لتطبيــق الوســاطة ،وقــد تأكــد هــذا الموقــف بعــد النتائــج اإليجابيــة التــي حققتهــا الوســاطة؛ إذ
ســاهمت فــي تســوية الكثيــر مــن المنازعــات المدنيــة والتجاريــة ،وخففــت مــن كــم الخصومــات
((( عادل عبد العزيز علي السن ،الوسائل البديلة لتسوية منازعات التجارة الدولية ،مرجع سابق ،ص .11
((( أحمد عبد الكريم سالمة ،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية النزاعات ،مرجع سابق ،ص .148
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القضائيــة التــي ينظــر فيهــا القضــاء العــادي.
لكــن هــذا الطــرح لــم يكــن محــل إجمــاع ،وأثــار الجــدل بيــن الفقهــاء ،فظهــر مــن ينــازع
فــي إمكانيــة تطبيــق الوســاطة لتســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة لتعلــق األحــكام
المنظمــة لحقــوق أصحــاب الرســوم والنمــاذج الصناعيــة بالنظــام العــام ،وبدعــوى أن طبيعــة هــذه
ً
حائــا دون تطبيــق
المنازعــات -الشــتمالها علــى منازعــات إداريــة وأخــرى جنائيــة -قــد تقــف
الوســاطة لتســويتها.
وهــي بتلــك المثابــة خــارج أي بحــث حــول إمكانيــة عــرض المنازعــات المنصبــة علــى
الحقــوق المتعلقــة بهــا علــى الوســاطة .ووفقًــا لذلــك فــإن مهمــة الفصــل فيهــا تبقــى للقضــاء ،فهــو
صاحــب االختصــاص األصيــل فــي الفصــل فــي هــذه المنازعــات وغيرهــا.
لذلــك ســنحاول اإلجابــة فــي (المطلــب األول) عــن مــدى قابليــة منازعــات الرســوم والنمــاذج
الصناعيــة للتســوية بطريــق الوســاطة؟ أم أنهــا تظــل حكـرًا علــى القضــاء؟ لننتقــل بعــد ذلــك للحديث
عــن إجــراءات الوســاطة فــي تســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة (المطلــب الثانــي).
المطلب األول :قابلية خضوع منازعات الرسوم والنماذج الصناعية للوساطة
بــرزت إشــكالية قابليــة خضــوع منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة للوســاطة ،وتباينــت
مواقــف الفقــه بيــن معــارض لتطبيــق الوســاطة فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات وبيــن مؤيــد لهــا.
وفــي ظــل هــذا النقــاش والجــدل القائــم حــول مجــال تطبيــق الوســاطة ،بــرز اتجاهــان فقهيــان،
أحدهمــا لــم يتقبــل فكــرة قابليــة تطبيــق الوســاطة علــى منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة
(الفــرع األول) ،بينمــا يؤكــد االتجــاه اآلخــر قابليــة خضــوع هــذا النــوع مــن المنازعــات للوســاطة،
ويدعــو إلــى تطبيقهــا (الفــرع الثانــي).
الفرع األول :االتجاه المعارض للوساطة في منازعات الرسوم والنماذج الصناعية
اســتند االتجــاه الفقهــي القائــل بعــدم مشــروعية تســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة
عــن طريــق الوســاطة إلــى بعــض الحجــج لتدعيــم وجهــة نظــره ،تتمثــل علــى وجــه التحديــد فــي
تعــارض الوســاطة مــع فكــرة النظــام العــام ،وفــي اعتــداء الوســاطة علــى اختصــاص القضــاء
اإلداري ،فيمــا يخــص المنازعــات اإلداريــة.
فيــرى هــذا االتجــاه أن عــدم قابليــة خضــوع منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعية للوســاطة،
يجــد أساســه فــي فكــرة النظــام العــام؛ ذلــك أن جميــع المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام ال يمكــن
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اللجــوء إلــى تســويتها وديًّــا خــارج ســاحة القضــاء الرســمي((( .فهــؤالء الرافضــون يعتبــرون
األحــكام المنظمــة لحقــوق أصحــاب الرســوم والنمــاذج الصناعيــة مــن النظــام العــام ،ومــن ثَــم ال
يجــوز الوســاطة فيهــا علــى اعتبــار أن هــذه المنازعــات ســواء كانــت وطنيــة أم ذات عنصــر أجنبــي
لهــا طابــع جنائــي فــي أكثــر األحيــان ،وطابــع مدنــي فــي أقــل األحيــان ،وطابــع إداري أخي ـرًا،
وهــي بتلــك المثابــة خــارج أي بحــث حــول قابليتهــا للوســاطة.
إزاء ذلــك يــرى البعــض أن الوســاطة -تحدي ـدًا -ال تتماشــى مــع المنازعــات التــي تنتــج عــن
التزويــر وأعمــال القرصنــة فــي مجــال الملكيــة الفكريــة عمو ًمــا(((.
لكن وبالرجوع آلراء الفقه بهذا الخصوص ،نجده يميز بين حالتين:
الحالــة األولــى :تتعلــق بقانونيــة وصالحيــة الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،أي شــروط صحتهــا
وحــاالت بطالنهــا ،فهــي مــن األمــور التــي تدخــل فــي إطــار النظــام العــام ومــن ثَــم فإنهــا تُســتثنى
مــن الوســاطة .وهــذه الحالــة تتعلــق بمــا يُعــرف بالمنازعــات اإلداريــة التــي ال يتصــور خضوعهــا
للحــل بطريــق الوســاطة(((.
فمــن القوانيــن التــي ال تقبــل الوســاطة فــي منازعــات الملكيــة الفكريــة اإلداريــة القانــون
األلمانــي((( ،والقانــون اإليطالــي((( ،حيــث ال يُجيــزان الوســاطة فــي منازعــات إبطــال حــق مــن
حقــوق الملكيــة الصناعيــة (بــراءات االختــراع) والتــي تبقــي مــن اختصــاص القضــاء وحــده
باعتبارهــا غيــر قابلــة للمصالحــة (الوســاطة).

((( فتحي والي ،قانون التحكيم في النظرية والتطبيق( ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،)2006 ،ص .128
((( ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من المنازعات التي تتخذ صورة االعتداء المادي على هذه الحقوق من طرف
الغير ،يترتب عليها ،عادة ،جزاءات جنائية ال تتناسب وعرضها على الوساطة نظرًا لطابعها الجزائي وأن
المنطق السليم يقضي تركها الختصاص القضاء ،نظرًا لتمرسه في هذا النوع من المنازعات .أحمد أنور ناجي،
الوساطة في منازعات الملكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص.100
((( عصام مالك أحمد العبسي ،مقتضيات المصلحة العامة بشأن براءة االختراع في تشريعات الدول العربية ،رسالة
دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار -عنابة ،الجزائر ،2007 ،ص .61
((( المادة ( ،)1 / 65من قانون البراءات ،والتي جاء نصها على النحو اآلتي:
“ Fu¨r die Entscheidungen u¨ber Beschwerden gegen Beschlu¨sse der Pru¨fungsstellen
oder Patentabteilungen des Patentamts sowie u¨ber Klagen auf Erkla¨rung der
Nichtigkeit von Patenten und in Zwangslizenzverfahren (ss 81, 85 and 85a) wird das
Patentgericht als selbsta¨ndiges und unabha¨ngiges Bundesgericht errichtet. Es hat
seinen Sitz am Sitz des Patentamts. Es fu¨hrt die Bezeichnung, Bundespatentgericht”.
((( أحمد عبد الكريم سالمة ،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية النزاعات ،مرجع سابق ،ص .175
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

667

الوساطة لتسوية منازعات الرسوم والنامذج الصناعية يف نطاق العالقات الخاصة الدولية ( ) 650 - 680
ويؤيــد بعــض الفقــه ذلــك((( ،ويــرى أن مــن المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام ،والتــي ال يجــوز
تســوية منازعاتهــا بطريقــة الوســاطة المســائل المتعلقــة بصحــة بــراءات االختــراع ،أو العالمــات
التجاريــة ،أو الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،ولكنــه يســتثني مــن ذلــك المنازعات المتعلقة باســتغالل
بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة( ،والرســوم والنمــاذج الصناعيــة).
وبشــأن موقــف ال ُمشــرِّ ع اإلماراتــي فإنــه اســتبعد الدعــاوى التــي تكــون الحكومــة طرفًــا فيهــا
مــن اختصاصــات مراكــز التوفيــق والمصالحــة (الوســاطة) وذلــك بمقتضــى المــادة ( )4مــن
القانــون االتحــادي رقــم ( )17لســنة  2016بإنشــاء مراكــز التوفيــق والمصالحــة ،اســتنادًا لفكــرة
النظــام العــام ،إذ تشــغل هــذه الفكــرة حيـ ًزا واسـعًا فــي نطــاق القانــون اإلداري الــذي يحكــم النــزاع
اإلداري ،وتلعــب هــذه الفكــرة دورًا أكبــر ممــا هــي عليــه فــي نطــاق القانــون الخــاص الــذي يحكــم
النــزاع المدنــي والتجــاري ،فأطــراف النــزاع المدنــي تســتهدف تحقيــق المصلحــة الخاصــة ،ولهــا
حريــة التصــرف فــي ذمتهــا الماليــة ،علــى خــاف اإلدارة العامــة التــي تكــون طرفــا فــي النــزاع
اإلداري ،وتوجــه ذمتهــا الماليــة مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة؛ لذلــك نجــد أن جميــع القواعــد
التــي تحكــم هــذا النــوع مــن النزاعــات تتســم بطابــع النظــام العــام.
وبهــذه المثابــة يعـ ُّد اللجــوء إلــى الوســاطة لتســوية المنازعــات اإلداريــة اعتــدا ًء علــى القضــاء
اإلداري صاحــب االختصــاص األصيــل بنظــر هــذه المنازعــات ،بحســبان أن األمــر يتعلــق بقــرار
الرفــض الصــادر عــن الجهــة اإلداريــة المختصــة بشــأن تســجيل الرســوم والنمــاذج الصناعيــة ،فــي
إطــار ســلطتها فــي فحــص طلبــات اإليــداع ،ومــدى توافــر الشــروط الموضوعيــة والشــكلية التــي
نــص عليهــا قانــون حمايــة الملكيــة الصناعيــة اإلماراتــي .فهــذا القــرار باعتبــاره قــرارًا إداريًّــا يقبــل
الطعــن أمــام المحكمــة المختصــة .وال يتصــور خضوعهــا للحــل بطريــق الوســاطة.
الحالــة الثانيــة :المنازعــات الجنائيــة :وفــي مجــال المنازعــات الجنائيــة تفــرق بعــض
التشــريعات بشــأنها بيــن أمريــن(((:
األول :إذا كان تحريــك الدعــوى يتوقــف علــى شــكوى المضــرور((( ،فــا ضيــر هنــا مــن
إخضاعهــا للوســاطة ،ويكــون اتفــاق الوســاطة جائــ ًزا ومعطّ ً
ــا للدعــوى العموميــة.
الثانــي :أمــا إذا كانــت النيابــة العامــة هــي مــن يملــك تحريــك الدعــوى تلقائيًّــا دون حاجــة
((( حيث يمنح قانون حقوق الملكية الصناعية الذي دخل حيز التنفيذ في  2005االختصاص الحصري لمنازعات
الملكية الصناعية.
((( كقانون حماية الملكية الصناعية المغربي رقم (.)97 - 17
((( المادة ( )205من القانون المغربي المشار إليه ،حيث تنص على أنه" :ال يجوز أن تقام الدعوى العمومية إال
بشكوى من الطرف المتضرر".
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لشــكوى المضــرور ،فهنــا يصعــب إخضــاع هــذه المنازعــات للوســاطة ،حيــث إن فكــرة النظــام
العــام تبــرز فــي أبهــى صورهــا ،وال يمكــن أن يكــون تحديــد الجرائــم والعقوبــات واألشــخاص
المســئولين عنهــا موضــوع اتفــاق وســاطة(((.
الفرع الثاني :قابلية خضوع منازعات الرسوم والنماذج الصناعية للوساطة
علــى خــاف االتجــاه الســابق ،يــرى آخــرون أن تطبيــق الوســاطة لتســوية منازعــات الرســوم
والنمــاذج الصناعيــة ضــرورة ملحــة تؤيدهــا النصــوص التشــريعية ،وتبررهــا حاجــة جهــات
القضــاء العــادي والمتقاضيــن إلــى االســتفادة مــن مزاياهــا الكثيــرة.
وقــد بــرر هــؤالء موقفهــم بالكثيــر مــن الحجــج ،وانطلقــوا فــي ذلــك مــن المبــررات التــي اســتند
عليهــا االتجــاه المعــارض .وبيــان ذلــك مــا يأتــي.
ً
أول -المنازعات التي يجوز فيها التحكيم والصلح يجوز فيها الوساطة:
إذا كان األصــل أن يكــون النــزاع بيــن األطــراف ممــا يقبــل التســوية والحــل بطريق الوســاطة،
فالســؤال الــذي يطــرح نفســه :هــل كل المنازعــات الماليــة وغيــر الماليــة تقبــل التســوية بطريــق
الوســاطة؟
إذا اســتثنينا قانــون العمــل اإلماراتــي الــذي أقــر إمكانيــة الوســاطة فــي مجــال منازعــات العمــل
الجماعيــة بمقتضــى المــادة ( )155مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة 1980م فــي شــأن تنظيــم
عالقــات العمــل اإلماراتــي((( ،فإننــا ال نجــد ن ًّ
صــا صري ًحــا فــي أي مــن القوانيــن اإلماراتيــة يتكلــم
عــن الوســاطة .مــع مالحظــة أن القانــون االتحــادي بإنشــاء مراكــز التوفيــق والمصالحــة ،يتكلــم
عــن التوفيــق والمصالحــة وليــس الوســاطة(((.
وإذا كان القانــون االتحــادي رقــم ( )6لســنة  2018بشــأن التحكيــم قــد نــص فــي المــادة (/ 4
 )2منــه علــى أنــه" :ال يجــوز االتفــاق علــى التحكيــم فــي المســائل التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح"؛
فيمكننــا القــول إن مجــال الوســاطة يتطابــق مــع مجــال التحكيــم ،بمعنــى أن كل المســائل التــي
يجــوز فيهــا التحكيــم تجــوز فيهــا الوســاطة .ولمــا كان التحكيــم يجــوز فــي المســائل التــي يجــوز
((( أحمد عبد الكريم سالمة ،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية النزاعات ،مرجع سابق ،ص .176
((( وفي تأكيد ذلك نصت المادة ( )5من قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم / / 749 لعام  2018بشأن
معالجة منازعات العمل الجماعية.
((( وكان يتعين على ال ُمشرِّ ع اإلماراتي أن يشمل الوساطة ضمن القانون المذكور ،وال ندري لماذا أغفل ال ُمشرِّع
ذلك ،كما أنه ال يعد مبررًا -عدم إيراد الوساطة ضمن ذلك القانون -القول بوجود التقارب الكبير بين الوساطة
والتوفيق؛ نظرًا لالختالف بينهما كما رأينا.
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فيهــا الصلــح فــإن الوســاطة تجــوز فــي المســائل التــي يجــوز فيهــا الصلــح ،ال ســيما فــي ظــل حاجــة
القضــاء إلــى تخفيــف العــبء عليــه ،وطمــوح المتقاضيــن إلــى عدالــة ســريعة وفعالــة ،بأقــل الجهــود
والتكاليــف ،وفــي أقصــر المــدد.
ثانيًا -مناط تطبيق فكرة النظام العام في الوساطة:
أنكر هذا االتجاه عن منازعات الرسوم والنماذج الصناعية صفة النظام العام وأخضعها
للوساطة؛ مستندًا في ذلك على أن إحالة هذه المنازعات وتسويتها بالوساطة مطلوب على الصعيد
الدولي وعلى صعيد عقود استغالل واستثمار هذه الحقوق ،خاصة وأننا نعيش زمن العولمة،
وأضحت فيه حقوق أصحاب الرسوم والنماذج الصناعية المحرك األساسي للتكنولوجيا والتنمية
االقتصادية لتحقيق النمو واالزدهار ،عالوة على الطبيعة الدولية لهذه الحقوق.
ولذلك وللتأكد هل لمنازعات الرسوم والنماذج الصناعية ارتباط بفكرة النظام العام ،ال بد
من تحديد مختلف أنواع هذه المنازعات ،ليتسنى لنا فيما بعد معرفة مدى إمكانية تسويتها بطريق
ً
حقول ممنوع على الوساطة التجول فيها.
الوساطة ،أم أن هذه المنازعات تبقى
ويمكن تقسيم منازعات الرسوم والنماذج الصناعية إلى ثالثة أنواع:
1 .المنازعــات اإلداريــة :وهــى المنازعــات المتعلقــة بشــرعية ســندات حقــوق الملكيــة
الصناعيــة ،أي بصحــة أو بطــان تلــك الحقــوق.
وبشأن مدى قابلية هذا النوع من المنازعات للتسوية بطريق الوساطة ،يعتبر القانون الدولي
الخاص السويسري لسنة  1987من القوانين التي تقبل الوساطة في منازعات الملكية الفكرية عمو ًما
(المادة  )1 / 177حيث تنص على أن كل قضية ذات طابع مالي ،يمكن أن تكون موضوعًا للتحكيم
(للوساطة) ((( .فقابلية هذه المنازعات ال تطرح إال حين يطرح أحد األطراف موضوع صحة الحق،
وحتى في هذا اإلطار يعطي النظام القانوني السويسري للوسطاء إمكانية إبطال سند ملكية هذا الحق
إذ يمكن أن يكون أساسًا لشطب وبطالن هذا الحق(((.
كمــا أن ال ُمشـ ِّرع الفرنســي قــد فصــل فــي مســألة قابليــة خضــوع المنازعــات اإلدارية للوســاطة
القضائيــة ،عندمــا أدرج فصــا كامــا خا ًّ
صــا بالوســاطة ضمنــه فــي صلــب قانــون القضــاء
اإلداري ،وهــذا مــا يســتفاد صراحــة مــن نــص المــادة  ،L 211 - 4وأحــال إلــى تطبيــق األحــكام
((( حيث جاء نصها على النحو اآلتي:
""Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage
((( خالف فاتح ،مكانة الوساطة لتسوية النزاع اإلداري في القانون الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جـامعة محـمد خـيضر -بسـكرة ،الجزائر ،2015 ،ص  152وما بعدها.
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الــواردة فــي قانــون  8فبرايــر  1995المتعلــق بالوســاطة القضائيــة ،مــن أجــل تســوية النزاعــات
العابــرة للحــدود التــي تــؤول إلــى اختصــاص القاضــي اإلداري طبقــا للمــادة  L 771 - 3مــن قانــون
القضــاء اإلداري الفرنســي .حيــث أتــاح للقضــاة إمكانيــة تعييــن شــخص يتولــى تقريــب وجهــات
نظــر األطــراف ،للتوصــل إلــى حــل ودي للنــزاع القائــم ،متــى قبلــوا اللجــوء إلــى هــذا اإلجــراء(((.
وفــي هــذا الصــدد يتفــق غالبيــة فقهــاء القانــون اإلداري علــى أنــه ال يمكــن تســوية المنازعــات
اإلداريــة المتعلقــة بقضــاء المشــروعية بالوســاطة ،وإنمــا يــؤول اختصــاص النظــر والفصــل فيهــا
إلــى قاضيهــا الطبيعــي ،وذلــك مراعــاة لمبــدأ المشــروعية ،وحمايــة لــه مــن أي تجــاوز أو انتهــاك،
إذ ال مجــال لالتفــاق أو التوســط بشــأنه ،بعكــس دعــاوى قضــاء الحقــوق التــي يمكــن تســويتها
بالطريــق القضائــي أو بالوســاطة(((.
ونــرى أنــه  -للقــول بمــدى قابليــة المناعــات اإلداريــة -يتعيــن التمييــز بيــن نزاعــات قضــاء
المشــروعية ونزاعــات قضــاء الحقــوق ،ألن اختــاف طبيعــة وهــدف كل منهمــا ،ينتــج عنــه أثــر
حاســم بشــأن مــدى قابليــة خضوعهــا للصلــح أو التحكيــم ومــن بــاب أولــى للوســاطة.
2.المنازعات المدنية والتجارية:
رتــب القانــون اإلماراتــي -علــى غــرار القوانيــن الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة -جــزا ًء مدنيًّــا
علــى االعتــداء الواقــع علــى الرســوم والنمــاذج الصناعيــة.
والمتأمــل فــي واقــع مشــكالت الملكيــة الصناعيــة عمو ًمــا يــدرك ،أنهــا فــي معظمهــا تتــم بيــن
أشــخاص القانــون الخــاص ،أي منازعــات خاصــة دوليــة ،وقــد تحــدث هــذه األخيــرة بيــن أصحــاب
حقــوق الرســوم والنمــاذج الصناعيــة والمســتغلين لهــا ،ســواء أكان هــذا االســتغالل تعاقديًّــا أم كان
تعديًــا غيــر مشــروع.
وال جــدال أن هــذا التعــدي -قــد أخــذ بُع ـدًا دوليًّــا خطي ـرًا فــي الســنوات األخيــرة مــن جانــب
الشــركات واألفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الــدول الناميــة غالبًــا ،حيــث يتــم اســتخدام الرســوم أو
النمــاذج الصناعيــة بعــد التالعــب فــي تصميمهــا لتمييــز ســلع ومنتجــات مقلــدة ونقلهــا عبــر الــدول
وطرحهــا للتــداول ،ودخــول قنــوات التبــادل التجــاري فــي األســواق .كل ذلــك دون ترخيــص مــن
مالــك الرســم أو النمــوذج الصناعــي.

((( طبقا للمادة ( )1 / 131من قانون اإلجراءات الفرنسي.
((( في دراسة متعمقة حول ذلك الموضوع انظر ،خالف فاتح ،مكانة الوساطة لتسوية النزاع اإلداري في القانون
الجزائري ،ص  155وما يعدها.
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وهــذه المنازعــات -التعاقديــة أو غيــر التعاقديــة -يتــم تســويتها بالوســاطة بالتطبيــق للقوانيــن
الوطنيــة التــي تناولــت أحكامهــا .ومــن التطبيقــات القضائيــة فــي هــذا الصــدد ،مــا أصدرتــه محكمــة
اســتئناف باريــس ،حيــث أكــدت فــي حكمهــا الصــادر فــي " :1994 / 3 / 24أن المبــدأ العــام
الــذي يمنــح االختصــاص لقضــاء الدولــة ال يشــكل أي عقبــة أمــام اللجــوء إلــى الوســائل الوديــة
(الوســاطة) مــا عــدا فــي المســائل القانونيــة المتعلقــة بالنظــام العــام ،وبذلــك فالمنازعــات المتعلقــة
بعقــود اســتغالل واســتثمار البــراءات (الرســوم والنمــاذج الصناعيــة) ســواء تعلــق األمــر بتنفيذهــا
أو تفســيرها فهــي قابلــة للتســوية بواســطة الوســائل الوديــة"(((.
ـف ال ُمشـ ِّرع بالحمايــة المدنيــة بــل أضفــى
3 .المنازعــات الجنائيــة( :دعــوى التقليــد) لــم يكتـ ِ
علــى الرســوم والنمــاذج الصناعيــة حمايــة جنائيــة ليجعلهــا أكثــر أمنًــا وبمنــأى عــن أي
اعتــداء .وبشــأن مــدى قابليتهــا للتســوية بطريــق الوســاطة ينبغــي التمييــز بيــن االدعــاء
الجنائــي الــذي يترتــب علــى أفعــال التقليــد ،وبيــن االدعــاء المدنــي الــذي ينتــج عنهــا.
فالنــوع األول ال خــاف علــى اســتبعاد ومنــع الوســاطة فيــه ،الرتباطــه الوطيــد بفكــرة
النظــام العــام ،ومــن ثَــم يبقــى االختصــاص بهــا للقضــاء.
وبخصــوص النــوع الثانــي ،فاالتجــاه الســائد نحــو جــواز الوســاطة فــي الجانــب الــذي يهــم
المســئولية المدنيــة عــن التقليــد ،حيــث بإمــكان صاحــب الحــق والطــرف المعتــدي االتفــا ُ
ق علــى
إخضــاع نزاعهمــا فــي جانبــه المدنــي إلــى الوســاطة(((.
مــن ذلــك ال ُمشـرِّع المغربــي ،بمقتضــى المــادة ( )205مــن القانــون رقــم ( )17 - 97المتعلــق
بحمايــة الملكيــة الصناعيــة ،حيــث يشــترط لتحريــك دعــوى التزييــف فــي جانبهــا الجنائــي ضــرورة
تقديــم شــكوى مــن الطــرف المتضــرر ،ومــن دونهــا ال يكــون للجانــب الزجــري أي محــل .وفــي
المقابــل ،يبقــى هنــاك مجــال للدعــوى المدنيــة ،ومــن ثَــم مجــال للوســاطة في حالــة اتفــاق األطراف،
وإن كان هــذا االتفــاق مــن الصعــب حدوثــه مــن الناحيــة العمليــة ،إذ إنــه فــي الغالــب يلجــأ المزيِّــف
إلــى التشــكيك فــي صحــة البــراءة (الرســم أو النمــوذج الصناعــي) موضــوع التزييــف وذلــك لرفــع
صفــة التزييــف عــن أفعالــه ،فيدفــع بعــدم صحــة البــراءة أو بطالنهــا ،وفــي هــذه الحالــة يصبــح مــن
العســير اللجــوء إلــى الوســاطة طالمــا أن تقديــر المســائل المتعلقــة بوجــود الســند أو صحتــه يبقــى
ضــا.
صــا قضائيًّــا مح ً
اختصا ً

((( انظر ذلك الحكم مشارًا إليه لدى :أحمد أنور ناجي ،الوساطة في منازعات الملكية الفكرية ،مرجع سابق ،ص.96
((( وفقا للفصل ( )327 - 55من قانون المرافعات المدنية المغربي المعدل لسنة ..2019
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المطلب الثاني :إجراءات الوساطة في منازعات الرسوم والنماذج الصناعية
لكــي تحقــق الوســاطة قــدرًا مــن القبــول والنجــاح ،مــن المهــم أن تكون عمليــة الوســاطة منظمة
تنظي ًمــا جي ـدًا ،وأن يجــري اختيــار الوســطاء بصــورة ســليمة ،وأن تتســم تلــك العمليــة بالســرية
ً
فعــال فــي معالجــة المنازعــات
والمصداقيــة والفاعليــة ،مــا مــن شــأنه أن تنتــج الوســاطة نهجًــا
المتعلقــة بالرســوم والنمــاذج الصناعيــة.
وألجــل اإلحاطــة بتلــك الموضوعــات يتعيــن علينــا تقســيم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن ،يتنــاول
أولهمــا بــدء عمليــة الوســاطة ،ويتطــرق ثانيهمــا إلــى انتهــاء عمليــة الوســاطة.
الفرع األول :بدء عملية الوساطة
اســتقر الــرأي علــى أن لألطــراف وللوســيط الحريــة الكاملــة فــي وضــع قواعــد ســير إجراءات
الوســاطة علــى النحــو الــذي يمكنهــم مــن الوصــول إلــى مبتغاهــم ،فلهــم اليــد الطولــى فــي وضــع
وتنظيــم تلــك اإلجــراءات.
ً
أول :وقت بدء إجراءات الوساطة:
وتبــدأ إجــراءات الوســاطة -عــادة -بعــد تمــام تعييــن الوســيط ،إمــا مــن قِبَــل األطــراف ،وإمــا
بتعيينــه مــن قبــل المركــز أو المؤسســة التــي تتولــى إدارة عمليــة الوســاطة ،وتوافــق األطــراف
علــى المشــاركة فــي إجراءاتهــا(((.
ثانيًا -إيداع طلب الوساطة:
إذا توافــق األطــراف -بعــد تعييــن الوســيط -علــى بــدء اإلجــراءات ،يقــوم طالــب الوســاطة
بإيــداع طلــب الوســاطة لــدى الوســيط أو مركــز الوســاطة ،ونســخة منــه إلــى الطــرف اآلخــر،
واف لوقائــع النــزاع،
ويشــتمل علــى اســمه ،وعنوانــه ،واســم الطــرف اآلخــر وعنوانــه ،وشــرح
ٍ
وتحديــد المســائل محــل النــزاع والمســتندات المؤيــدة وطلباتــه(((.
ويقــوم الوســيط أو مركــز الوســاطة بإبــاغ الطلــب إلــى الطــرف اآلخــر خــال مــدة معينــة،
وذلــك بالطريــق المتفــق عليــه .وحــددت المــادة ( )2 / 5مــن قانــون األونســيترال النموذجــي تلــك
المــدة بـــ ( )30يو ًمــا تبــدأ مــن اليــوم الــذي أرســلت فيــه الدعــوة إلــى الوســاطة ،أو فــي غضــون مــدة
أخــرى محــددة فــي الدعــوة.
((( وإجراءات الوساطة تبدأ في اليوم الذي يوافق فيه طرفا النزاع على المشاركة في تلك اإلجراءات( ،المادة / 5
 )1من قانون األونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية لعام .2018
((( المادة ( )3من قواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
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ثالثًا -جلسات الوساطة:
بعــد موافقــة الوســيط علــى إجــراء الوســاطة يســتدعي األطــراف لحضــور جلســات الوســاطة،
ومــن غيــر المتصــور أن يتوصــل أطــراف النــزاع إلــى تســوية وديــة لنزاعهــم فــي أول جلســة
وســاطة وإنمــا يســتلزم ضــرورة عقــد جلســات تمهيديــة((( ،وأخــرى انفراديــة ،عالوة عن الجلســات
المشــتركة ،حيــث يقــع علــى عاتــق الوســيط ،بعــد أن يتلقــى وجهــات نظــر أطــراف النــزاع ،عــبء
محاولــة التوفيــق بينهــم لتمكينهــم مــن إيجــاد حــل للنــزاع فــي جلســات يحضرهــا الجميــع ،حيــث
يتولــى إثــارة الحــوار البنــاء بيــن األطــراف ،ويســهل النقــاش الــودي بينهــم ،ويعمــل علــى تقريــب
وجهــات نظرهــم ،كمــا يمكنــه التدخــل إلبــداء رأيــه غيــر الملــزم لهــم ،أو إعــادة صياغــة المواقــف
وتليينهــا(((.
راب ًعا -مدة الوساطة:
ك األمور دون قيد زمني يُحدِّد فيه األطراف
إن كون الوساطة آلية ودية اختيارية ال يعني تر َ
والوسيط المدة التي يجب التقيد بها إلنهاء الوساطة .فاألخيرة مهمة لها بداية ونهاية.
والمــدة التــي يجــب أن تنتهــي فيهــا الوســاطة يحددهــا الطرفــان أو الالئحــة النظاميــة لمركــز
الوســاطة فــي حالــة الوســاطة المؤسســية .وحددهــا القانــون االتحــادي بإنشــاء مراكــز التوفيــق
والمصالحــة فــي المــادة ( )12منــه بـــ ( )21يــوم عمــل علــى األكثــر مــن تاريــخ حضــور األطــراف
أمــام مراكــز التوفيــق والمصالحــة (الوســاطة) ،ويجــوز مــد هــذه المــدة لمــدة أخــرى مماثلــة بقــرار
مــن المصلــح (الوســيط) ،مــا لــم يتفــق األطــراف علــى مــدة إضافيــة أخــرى مماثلــة.
إ ًذاً ،األصــل أن مــدة الوســاطة يجــب أن يحددهــا أطــراف النــزاع بالتشــاور مــع الوســيط ،فــإذا
غــاب االتفــاق كنــا أمــام خياريــن:
األول :إذا كانــت الوســاطة مؤسســية كتلــك المتبعــة أمــام مركــز أو مؤسســة وســاطة دائمــة،
فيجــب اتبــاع المــدة المحــددة فــي لوائــح ذلــك المركــز أو تلــك المؤسســة.
الثانــي :إذا كانــت الوســاطة حــرة أو عارضــة ،فاألمــر متــروك لتقديــر الوســيط ،مــع مراعــاة
ظــروف ومعطيــات النــزاع ،وأوضــاع األطــراف وتوجهاتهــم((( .وإن كان فــي الغالــب أن تكــون
((( الهدف منها ضبط اإلجراءات الالزمة ،وتحديد الجدول الزمني المناسب لعقد جلسات الوساطة ،وذلك بعد شرح
أهمية الوساطة ،ودورها في تسوية النزاع القائم.
(2) H.Touzard, La médiation et la résolution des conflits, PUF, Paris, France, 1997,
p.154.
((( أحمد عبد الكريم سالمة .التحكيم والنظم الودية لتسوية منازعات الملكية الفكرية .مرجع سابق ،ص .166
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مــدة هــذا النــوع مــن الوســاطة أليــام معــدودة.
الفرع الثاني :أسباب انتهاء الوساطة
علمنــا أن هــدف الوســاطة هــو توصــل األطــراف إلــى حــل النــزاع بمســاعدة الوســيط ،فــكان
علــى األخيــر أن يبــذل العنايــة الالزمــة للوصــول إلــى ذلــك الهــدف ،ممــا يُســفر إلــى "إبــرام اتفــاق
صلــح بيــن األطــراف" تســري عليــه أحــكام عقــد الصلــح.
علــى أن اتفــاق التســوية ،الــذي خلصــت إليــه جهــود الوســاطة ال يكــون ملز ًمــا إال بقبــول
األطــراف لــه ،فــإذا لــم يكــن ثمــة اتفــاق علــى التســوية (أي انتهــاء الوســاطة بنجــاح مســاعي
الوســيط) ،فهــذا يعنــي فشــل الوســاطة وإقفــال بابهــا رغــم المقترحــات التــي قدمهــا الوســيط،
وعندئــذ يجــب علــى الوســيط إنهــاء الوســاطة .ويتحقــق ذلــك فــي حالتيــن
الحالة األولى :تشبث األطراف بمواقفهم:
إذا أصــر كل طــرف علــى مواقفــه المتشــددة ،ورفــض تقديــم أي تنــازل ،وأعلــن كل طــرف
ذلــك ورغــب فــي إنهــاء الوســاطة ،فهنــا تفشــل الوســاطة.
ولقــد عبــرت علــى هــذا المعنــي المــادة ( )2 / 13مــن القانــون االتحــادي بإنشــاء مراكــز
التوفيــق والمصالحــة ،بقولهــا" :تنتهــي إجــراءات التوفيــق والمصالحــة (الوســاطة) فــي الحــاالت
التاليــة - 2...إخطــار أحــد أو كل األطــراف المصلــح (الوســيط) عــن رغبتهــم فــي عــدم االســتمرار
فــي إجــراءات التوفيــق والمصالحــة (الوســاطة)".
الحالة الثانية :رفض مقترحات وتوصيات الوسيط:
فــي هــذه الحالــة يقــدم الوســيط توصيــة أو مقترحًــا بالتســوية التــي يراهــا مالئمــة ،إال أن
األطــراف يرفضونهــا ،بزعــم أنــه لــم يحقــق مصالحهــم المشــتركة ،وال يوجــد مــا يجبرهــم علــى
الموافقــة.
ضــا الوســاطة .وفــي هــذا المعنــى نصــت المــادة ( )3 / 26مــن الئحــة إجــراءات
وهنــا تنتهــي أي ً
التوفيــق والتحكيــم التجــاري لــدى مركــز أبــو ظبــي للتوفيــق والتحكيــم التجاري لعــام .1993
وإذا فشــلت الوســاطة ،فــإن األطــراف تتحلــل مــن أي التزامــات قــد اتفقــت عليهــا أثنــاء عمليــة
الوســاطة ،كمــا تســقط جميــع اإلجــراءات التــي اتُّخــذت بشــأنها(((.

((( أحمد عبد الكريم سالمة ،النظرية العامة للنظم الودية لتسوية النزاعات ،مرجع سابق ،ص .228
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وفــي جميــع أحــوال فشــل مهمــة الوســيط فإنــه يصــدر -بعــد التشــاور مــع األطــراف -إعالنًــا
يبيــن فيــه أنــه ال يوجــد مــا يســوغ القيــام بمزيــد من جهــود الوســاطة ،في تاريــخ صدور اإلعــان(((.
ووفقًــا للمــادة ( )1 / 19مــن قواعــد الوســاطة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة (الويبــو)،
يجــب علــى الوســيط عنــد انتهــاء عمليــة الوســاطة ،بغــض النظــر عــن النتيجــة التــي آلــت إليهــا،
إيجابيــة كانــت أو ســلبية ،أن يبلــغ المركــز واألطــراف كتابــة بواقعــة انتهــاء الوســاطة.

الخاتمة:
إن اإلدراك الكامــل ألهميــة الوســاطة يســتلزم ثقافــة قانونيــة منفتحــة ،فالرهــان مقبــول ،ونجــاح
التجربــة رهيــن بتوعيــة الفاعليــن فــي الحقــل القضائــي والقانونــي ،وذلــك عــن طريــق تفعيــل تطبيق
صــا .وهــذا
آليــة الوســاطة عمو ًمــا ،وفــي مجــال منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة خصو ً
يســتتبع ضــرورة قيــام ال ُمشــرِّ ع اإلماراتــي ب َسـ ّ
ـن تشــريع خــاص بالوســاطة.
وقــد توجــت دراســتنا لموضــوع" :الوســاطة لتســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة
فــي نطــاق العالقــات الخاصــة الدوليــة" بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات نوجزهــا فيمــا يأتــي:
ً
أول -النتائج:
1 .ال يوجــد أي نــص صريــح فــي أي مــن القوانيــن اإلماراتيــة -باســتثناء مــا ورد بقانــون
العمــل -يتكلــم عــن الوســاطة لتســوية المنازعــات عمو ًمــا.
2 .أتــاح قانــون األونســيترال النموذجــي بشــأن الوســاطة التجاريــة الدوليــة لعــام 2018
اختيــار اللجــوء إلــى القانــون النموذجــي علــى الوســاطة التجاريــة ،حتــى إن لــم تكــن
الوســاطة دوليــة ،بــل يجــوز للطرفيــن اختيــار اللجــوء إلــى القـــانون الـــنموذجي حتــى إذا
كانت ظروف تلك الحالـــة ال تبـــين طابعهـــا الـــدولي ،أو إذا لم يكـــن مـــن الواضـــح مـا إذا
كانـــت تلـــك الحالــة دولية.
3 .كمــا انتهينــا إلــى أن الخصوصيــة التــي تتميــز بهــا المنازعــات اإلداريــة المتعلقة بالرســوم
والنمــاذج الصناعيــة ال تــؤدي إلــى إقصائهــا مــن نطــاق تطبيــق الوســاطة ابتــداء ،وإنمــا
يتعيــن التمييــز بيــن نزاعــات قضــاء المشــروعية ،ونزاعــات قضــاء الحقــوق ،فالنــوع
األول تأبــى طبيعتــه تطبيقهــا ،أمــا النــوع الثانــي فيمكــن تطبيقهــا عليــه.
 4 .إن اتفــاق التســوية ،الــذي خلصــت إليــه جهــود الوســاطة ،ال يكــون ملز ًمــا إال بقبــول
األطــراف لــه ،فــإذا لــم يكــن ثمــة اتفــاق علــى التســوية (نجــاح) ،فهــذا يعنــي فشــل
((( المادة ( / 12ب) من قانون األونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية لعام .2018
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الوســاطة وإقفــال بابهــا .ومــن ثــم يتحلــل أطرافهــا مــن أي التزامــات قــد اتفقــت عليهــا
أثنــاء عمليــة الوســاطة ،كمــا تســقط جميــع اإلجــراءات التــي اتخــذت بشــأنها.
ثانيًا -التوصيات:
1 .إن دراســة التشــريعات المقارنــة وتأ ُّمــل الواقــع العملــي والقانونــي للمنازعــات القضائيــة
وإدراك تعاظــم دور الوســاطة فــي حســم العديــد مــن المنازعــات المدنيــة والتجاريــة،
المحليــة والدوليــة ،وفــق مــا ســلف بيانــه ،يدفعنــا لدعــوة ال ُمشـ ِّرع اإلماراتــي للعمــل علــى
تقنيــن الوســاطة ،كمــا ســبق وقنــن التحكيــم والتوفيــق ،باعتبارهــا وســيلة ناجعــة وهامــة
لتســوية المنازعــات عمو ًمــا.
2 .تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن القانــون االتحــادي بشــأن التوفيــق
والمصالحــة لعــام  ،2016والتــي تتعلــق باســتثناء "الدعــاوى التــي تكــون الحكومــة طرفًــا
فيهــا" ،مــن اختصــاص مراكــز التوفيــق والمصالحــة؛ لمــا اســتقر عليــه العمــل فــي ظــل
غالبيــة القوانيــن المقارنــة مــن قابليــة خضــوع المنازعــات اإلداريــة المتعلقــة بقضــاء
الحقــوق (التعويــض) للوســاطة.
3 .تعزيــز دور الوســاطة فــي تســوية منازعــات الرســوم والنمــاذج الصناعيــة وذلــك بتنميــة
الوعــي بأهميتهــا ،وترســيخ المبــادئ األساســية المتعلقــة بهــا ،وتفعيلهــا علــى صعيــد
العمــل المؤسســاتي ،كالغــرف التجاريــة والصناعيــة وبيــن رجــال األعمــال ،وذلــك مــن
أجــل تبنيهــا والعمــل بمقتضاهــا لعديــد مزاياهــا.

قائمة المصادر والمراجع:
ً
أول -الكتب العامة:
1 .الجمـال ،مصطفـى .عبـد العـال ،عكاشـة .)1998( .التحكيـم فـي العالقـات الخاصـة الدوليـة والداخليـة ،الجـزء
األول .القاهـرة :دار النهضـة العربيـة.
2 .بريـري ،مختـار أحمـد .)1995( .التحكيـم التجـاري الدولـي ،دراسـة خاصـة للقانـون المصـري الجديـد بشـأن
التحكيـم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة (ط .)1دار النهضـة العربيـة.
3 .سلامة ،أحمـد عبـد الكريـم .)2013( .النظريـة العامـة للنظـم الودية لتسـوية النزاعـات :المفاوضات -الوسـاطة-
ً
بديلا عـن المعتـرك القضائـي .القاهـرة :دار النهضـة العربية.
التوفيـق -الصلـح-
4 .والي ،فتحي .)2006( .قانون التحكيم في النظرية والتطبيق .اإلسكندرية :منشأة المعارف.
ثالثًا -الرسائل العلمية:
5 .العبسـي ،عصـام مالـك أحمـد .)2007( .مقتضيـات المصلحـة العامة بشـأن بـراءة االختراع في تشـريعات الدول
العربيـة ،رسـالة دكتـوراه ،كليـة الحقـوق ،جامعة باجـي مختار -عنابـة ،الجزائر.
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) 650 - 680 ( الوساطة لتسوية منازعات الرسوم والنامذج الصناعية يف نطاق العالقات الخاصة الدولية
 أثـر اتفاقیـة الجات على حقـوق الملكيـة الفكریة وآلیة تسـویة المنازعات.)2003( . محمـد حامـد السـید،الملیجـي6 .
. القاهرة، جامعة عین شـمس، كلیة الحقـوق، رسـالة دكتـوراه،الدولیـة وفقـا ألحكامهـا
 كلية، رسـالة دكتـوراه، مكانـة الوسـاطة لتسـوية النـزاع اإلداري فـي القانون الجزائري.)2015( . خلاف،فاتـح7 .
. الجزائر، بســكرة- جــامعة محــمد خــيضر،الحقوق والعلوم السياسية
: المجالت واألبحاث-راب ًعا
 المنظمـة العربية، الوسـائل البديلة لتسـوية منازعـات التجـارة الدولية.)2010( . عـادل عبـد العزيـز علـي،السـن8 .
. الرباط، الورشـة التكوينيـة حول فـن التحكيم ومهـارات التحكيـم،للتنميـة اإلداريـة
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Mediation for the settlement of disputes related to
drawing and industrial design
within the context of private international relations
Nashwa Ahmed Mohamed
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Abstract:
This research addresses mediation for the settlement of disputes related
to drawing and industrial design within the context of private international
relations. The aim of the research is to discuss the legal framework
governing alternative methods of dispute settlement in the United Arab
Emirates with a view to identifying the gaps and establishing a legal
framework. It is meant to help the Emirati legislator to regulate mediation,
as the United Arab Emirates legislation lacks provision for this friendly
dispute resolution method.
Several results were reached; to start with, there is no legislation that
tackles mediation in the United Arab Emirates. Furthermore, there is an
absence of provisions in the Emirati legislation (except for what is stated
in the Labor Law) that talk about mediation for the settlement of disputes.
Accordingly, it is concluded that the Emirati legislator should work on
regulating mediation, as it is a useful and important means for settling
disputes.
Keywords: Mediation, Mediator, Industrial Designs, Arbitration,
conciliation, International Private Disputes.
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