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لتسوية منازعات الملكية الفكرية في المعّجل إجراء الويبو 
 (باليكسبو) المعارض التجارية التي ُتقام في مركز جنيف للمعارض

0TP0Fاسو�رس ، جنيف، مكتب حماماة بيس�تالودزي، حمام يف ليغلرا�كتور توماس  ٕا�دادمن 

∗ 

 ملخص

(مركز الويبو)  مركز التحكمي والوساطة التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكريةو (�ليكس�بو) جنيف للمعارض وضع مركز 
 �ليكس�بو للمعارضيف مركز لتسوية مناز�ات امللكية الفكرية يف املعارض الت�ارية اليت تُقام اخلاص املعّ�ل ٕاجراء الويبو 

حامية حقوق امللكية الفكرية من ٔأ�ل  وضع هو ٕاجراء لتسوية املناز�ات، اخلاصاملعّ�ل إالجراء و  .)املعّ�لٕالجراء ا(
 .�ليكس�بومركز  عارض اليت تُقام يفامليف  �لهيا�ري العارضني من التعدي للعارضني و 

 حقوق امللكية الفكريةالعارضني و�ري العارضني أٓلية قانونية رسيعة وفعا� من حيث التلكفة محلاية املعّ�ل ومينح إالجراء 
يف  ربةمن اخلرباء ذوي اخلهيئة سا�ة. وتصدر  24 املرتبطة هبا يف ٔأي معرض جتاري، �اللاخلاصة هبم ومصاحلهم الت�ارية 

ا�منوذج ا�ي وضعته الويبو الزناع ٔأطراف و�س�ت�دم . النفاذ فورًا يف املعرض الت�اري واجبقرارا ملزما  موضوع الزناع
ق املؤلف ٔأو حقوقه احملمية حب�ىل  التعديفيه بطلب من املدعي �زمع  إالجراءات لتسهيل إالجراءات املبسطة. وتبارشُ 

. وال ين �شأٔن املنافسة �ري املرشو�ة مبوجب القانون السو�رسيقانو خرقوقوع  ٔأو ،الت�ارية ٔأو حقوق التصاممي العالمات
 .املعّ�لالرباءات مضن إالجراء حقوق م الزنا�ات املرتبطة مبزامع التعدي �ىل تقد

للمرة أ�وىل يف معرض جنيف ا�ويل اخلامس وال�نني للس�يارات ا�ي أ�قمي يف مركز املعّ�ل وقد اس�ُت�دم إالجراء 
ّ ، 2015 ارس�ليكس�بو يف م ٔأن يطبق ومن املتوقع يف املس�تقبل اخلرباء بن�اح يف ٔأول قضية تعرض ٔأما�ا. هيئة ت حيث بت

 .�ليكس�بو مركزيف اليت تقام خرى ا�ٔ عارض امل�ىل املعّ�ل  إالجراء

                                                
لتسوية مناز�ات امللكية الفكرية يف املعارض الت�ارية اليت تُقام يف مركز  �لعامل إالجراء �ىل وضعالويبو ومركز للمعارض �ليكس�بو مركز سا�د املؤلف  ∗

 ٔ�مانة العامة ٔأو ٔأي من ا�ول أ�عضاء يف الويبو.ا تعرب عن أٓراء الالاكتب و�ده، و عن رٔأيا�ٓراء الواردة يف هذه الوثيقة وتعرب . جنيف للمعارض (�ليكس�بو)
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 معلومات أٔساس�ية-أٔوًال 

 هتا�الم �رازإ ، و مبارشة احملمتلني شرت�نٔأمام امل نت�اهتا و�دماهتا م فرصة �برية لرتوجي  ترشاكلل  ةرض الت�ارياوفر املعت .1
زنا�ات امللكية الفكرية يف املعارض الت�ارية لعرضة  الرشاكتتصبح  ولكنيف السوق ا�ولية.  احتقيق ٕاماك�هتالت�ارية و 

 ا�ولية.

 ) توصيات محلاية حقوق امللكية الفكرية يف املعارض.UFI، وضع �حتاد العاملي لصنا�ة املعارض (2008يف �ام و .2
يص هذه وميكن تلخ  مكن ٔأن خيتلف تطبيقها من ب� ٕاىل أٓخر.رمغ ٔأنه من امل ،وقد ٔأصبحت هذه التوصيات واسعة �نتشار

ينبغي ) و 2، (الفكرية حقوقهم اخلاصة �مللكية�ىل العارضني حامية و�سجيل  نبغيقبل احلدث، ي ) 1( :كام ييلالتوصيات 
ينبغي للمنظمني تقدمي ) و 3، (�ملعلومات املتعلقة حبامية حقوق امللكية الفكرية ملنظمي املعارض الت�ارية ٔأن �زودوا العارضني

، ٕاجراء قانوين مبارشةل العارضني ا��ن �رغبون يف متثي�  س�تعد�نامل و قامئة �حملامني احملليني املتخصصني يف امللكية الفكرية 
�سوية للمسا�دة يف  ضاقحمايد ٔأو الت�ارية توفري حتكمي املعارض  نظمئأن �كون بوسع م ينبغي ) و 4( املعارض الت�ارية،ٔأثناء 

 .كية الفكريةاملناز�ات املتعلقة حبقوق املل 

ٔأ�شطهتم  اقترصتولكن �ادة ما  خطوات يف هذا �جتاه،خمتلفة عارض جتارية موبناء �ىل هذه التوصيات، اختذت  .3
 وفريالقضا� املطرو�ة وتعن الوعي  �كو�نمن ٔأ�ل القانونية التوصيات واملشورة تقدمي امللكية الفكرية �ىل قضا� ب ف� يتعلق

 ،املعلومات يف فر�ساتقدمي �ىل  املبنيةلعارضني. وقد اختذت هذه التدابري لمعلومات عن �يفية حامية حقوق امللكية الفكرية 
اليت علومات املصول �ىل احل اتطلب �مع ،يف �ر�سالت�اري " وىلا�ٔ  النظرة" معرضيف  املؤلفقوق حل تتوا�د جلنةحيث 
وقد نفاذ حقوق امللكية الفكرية. �ٕ  �اصة دابري بدي�تٔأي  ، يه أ�خرى،املعارض الت�ارية أ�ملانيةوال تقدم ن. والعارض ايقد�
قضا� ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية  وا، و�ر�ورةنشامل �ىل املبادئ التوجهيية  همتد�ل  �ولونيارض يف فرانكفورت و ااملع ومنظم�ّد 

 لم�امك.ل

�ات امللكية از نم هبدف فض  ،تسوية املناز�اتبدي� حقيقية ل أٓلية  ةرض الت�اريامن منظمي املع قّ�  توضعوقد  .4
 رض.االفكرية �الل املع

معرض السا�ات وا�وهرات الس�نوي الرائد دوليا ا�ي يقام يف مدينة وهو ، BASELWORLDواكن معرض  .5
هذا  ، ٔأ�د الس�ّباقني يفزا�ر من لك ٔأحناء املعمورة 100,000�ارض وما �زيد �ىل  1800زل (سو�رسا) وجيذب ٔأكرث من �

ختتص �لشاكوى املتعلقة �نهتااكت . و حممكة دا�لية للتحكمي �شكيل هيئة �كون مبثابة 1985امليدان. وقّرر املعرض �ام
قد و . سا�ة 24 غضونيف  ن يتقدم �شكوى تثبت حصهتا حامية مؤقتةٕالجراءات ملانح مت و  .حقوق امللكية الفكرية ٔأثناء املعرض

من  كثرييف  ة املدى لهذه القراراتا�ٓ�ر بعيد. وتت�اوز �ا� 800قرارات �شأٔن حوايل ، منذ ٕا�شاهئا،ٔأصدرت اللجنة
P1Fاحملامك العادية دا�ل سو�رسا و�ار�االقرارات �عتبارها أٓراء �رباء يف هذه �س�ت�دم مدة املعرض: ٕاذ جيوز ٔأن  أ�حيان

1
P. 

 )Expocomfortو( )Macef( معارض وضعت، BASELWORLD معرض نظام مس�تلهمة من جتربة .6
نظام حمدد مجلع ب املرفقة من ٕاجراءات التحكمي  صنفا ،2000�ام ٔأوائل  ) الت�ارية يفSamoter) و(Marmomaccو(

 .أ�د� قبل احملامكة

رياد والتصد�ر يف س�تالصني لالذ�ر ٔأن ٔأ�د ٔأكرب املعارض الت�ارية ا�ولية الس�نوية، وهو معرض ختاما، جيدر و  .7
حامية احلقوق القانونية للعارضني ومصاحلهم، �ٕالضافة ٕاىل هبدف  يعىن مبعاجلة املناز�ات ٔأ�شأٔ ٔأيضا مركزا للشاكوىاكنتون، قد 

 حامية ٔأحصاب حقوق امللكية الفكرية.
                                                

نة املعرض ا�ويل للسا�ات وا�وهرات : جل اكحفة التقليد وأ�عامل املق�ة يف املعارض الت�ارية�شأٔن م WIPO/ACE/8/11ٔأنظر الوثيقة  1
BASELWORLD :218403، املتوفرة �ىل الرابطhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=218403
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 ناز�اتفض م �رباء ل هيئة تشكيلب  اه�مه�ليكس�بو مركز  بدىأٔ استنادا ٕاىل جتربة املعارض الت�ارية السابقة، و  .8
 ، ٔ�نهاحلدث الرئييس يف قطاع الس�يارات ويعترب املعرض. ذائع الصيت جنيف ا�ويل للس�يارات معرض ٔأثناءامللكية الفكرية 

يف  س�نو�ا�ي يقام و ) OICAالس�يارات ( لصانعينظمة ا�ولية امل  عرتف بهالوحيد ا�ي تمعرض الس�يارات ا�ويل 
واملصممني  صغار املصنعنيلعرض  منصةٔأيضا وفر حفسب، بل يجيمع املعرض ٔأكرب رشاكت صنا�ة الس�يارات وال ٔأورو�. 

 تقريبا. ٔألف زا�ر 700و�زور املعرض لك س�نة  .واملورد�ن واملتخصصني

معرض جنيف ا�ويل اخلامس بداية  ا�ي د�ل �زي النفاذ يفاملعّ�ل الويبو لواحئ إالجراء ووضع مركزا �ليكس�بو و  .9
 .2015�ام  وال�نني للس�يارات

 اخلاص مبركز �ليكس�بو املعّ�ل جراءاالٕ  �نيا.

 نطاق التطبيق ٔألف.

 اتفاق ميقدت�ري العارضني �ىل  ولكن يتوجب. ء مع�لٕاجرامببارشة طلب تقدمي  �ري العارضنيلعارضني و ميكن ل .10
P2Fاحتاكيم

2
P . ىل  التعديفيه �زمع ا طلب ٔأن �رفع مدعيجيوز للو . ودا�ل ٔأرضه املعرض الت�اري ٔأثناءٔأن حيدث الزناع  نبغيي و�

املنافسة �ري املرشو�ة مبوجب  قانونل خرقوقوع  ٔأو ،الت�ارية ٔأو حقوق التصاممي ق املؤلف ٔأو العالماتحب حقوقه احملمية
. و�كون املعّ�لالرباءات مضن إالجراء حقوق . وال جيوز تقدمي الزنا�ات املرتبطة مبزامع التعدي �ىل القانون السو�رسي

 و�ىل ٔأرضه. املعرض الت�اري ٔأثناءفورًا املفعول  التطبيق وسارية ةواجبو  ةقرارت هيئة اخلرباء ملزم

 بدء إالجراءات �ء.

حىت هناية و بداية املعرض  ا�ي �س�بقيوم ال من  ابتداءً تقدمي الطلبات شفو� ٔأو كتابيا �س�ت�دام منوذج طلب  جيوز .11
P3Fاملعرض الت�اري.ٔأ�م سا�ات العمل من اليوم التايل �ٓخر يوم من 

3 

تثبت حقوق  الطرفني، وبيان احلقائق واحلجج القانونية وأ�د� اليتالتواصل مع �ىل تفاصيل  طلبجيب ٔأن حيتوي الو  .12
يف املعرض  العنارص، اليت يعرضها املدعى �ليهو�ئقية �ىل الد� ا�ٔ ، و املطلوب وإالنصافاملدعي مبوجب القانون السو�رسي، 

 .وٕاثبات دفع الرسوم ،�ىل حقوقه عد�ٔأهنا �شلك تاملدعي  �زمع اليت، و الت�اري

 متابعة إالجراءات والرد �ىل الطلب جمي.

، وتطلب منه تقدمي وتبلغه �لطلب املرفوع ضدهاملدعى �ليه، قا�ة عرض�زور هيئة اخلرباء  ،الطلب وعند اس�تالم .13
�� ثالث سا�ات معل  �ىل املدعى �ليه ٔأن يقدم رده لهيئة اخلرباء مضنو  .U2Tمنوج الرد �ىل الطلب2TUرّد �ىل الطلب �س�ت�دام 

P4Fمن سا�ات معل املعرض الت�اري، تبدٔأ بعد اس�تالم الطلب.

4 

P5Fالطلب.عن  وقت ٕاخطارهسا�ة من �الل  وامتناعتوقف ، جيوز للمدعى �ليه ٔأن يوقع ٕا�الن ولكن .14

5 

                                                
 إالجراء املع�ل، مجيع ال�ذج واملعلومات ذات الص� متا�ة �ىل الرابط: 2

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/tradefairs/palexpo/ 
 من إالجراء املع�ل. 4املادة  3
 من إالجراء املع�ل. 6املادة  4
 من إالجراء املع�ل. 25املادة  5
 

http://www.wipo.int/amc/en/docs/PalexpoModelAnswerToTheRequest.docx
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 هيئة اخلرباء وصالحياهتا دال.

اخلرباء املدر�ني �ىل القامئة. ويوقع اخلبري ٔأمانة القضا� يف مركز �ليكس�بو، بعد اس�تال�ا للطلب، بوا�د من تتصل  .15
P6F�الن اس�تقالل ونزاهة بصفته حمكام.إ بعدها بيان قبول و 

6
P  ليكس�بو يف ٔأرسع وقت ممكن.مركز اخلبري بعد ذ� ٕاىل  يتوّ�هو� 

أٔن �كون �ارضا ٔأثناء بأٔمر املدعى �ليه ي ؤأن، لعينات)ل لصور، ومجع لالتقاط من مع أ�د� (ٔأن جيلخبري وجيوز ل  .16
ٕ�زا� العنارص موضع أٔمر يلخبري ٔأيضا ٔأن وجيوز ل املدعي واملدعى �ليه).  توقيعالتفتيش (حمرض س�ل � ٔأن و  ،قاعته تفتيش

P7Fالشكوى �شلك مؤقت.

7 

وجيوز للخبري، معوما، ٔأن يبارش ٕاجراءا معّ�ال �ىل هذا النحو، ٕان رٔأى ذ� مناس�با. ولكن، ويف مجيع أ�حوال،  .17
ينبغي �ىل  ،�الوة �ىل ذ�ام منح فرصة مالمئة لعرض قضيته. و ام� طريف الزناع مبساواة ؤأن ً� مهنهيئة اخلرباء مع�كفل 

رفض قبول احلاالت املعقدة، وال س�� ت� اليت تنطوي ٔأن � ها، ٔأيضا،جيوز ل و إالجراء �لرس�ة الواجبة. سري  الهيئة أٔن �كفل
P8Fٔ�طراف ٕاىل حمامك ا�و�ل�ا� إ  وأٔ �ىل مسائل تقنية معقدة، 

8
Pاخلرباء ٔأن تت�ذ قرارا يف جيوز لهيئة  ه. ومن اجلد�ر ���ر ٔأن

P9Fاملدعى �ليه تقصري�ا� 

9
P . وجبمب،شلك قرار موافقة �ىلالتسوية �س�ل هيئة اخلرباءو  ا،ممكنالتوصل ٕاىل �سوية ويبقى 

P10F10نيطرفمشرتك من الطلب 
P. 

 قرارت هيئة اخلرباء هاء.

اخلرباء ٔأن تت�ذ ٔأي قرار �راه رضورة مس�تع�� محلاية حقوق طريف الزناع ٔأثناء فرتة املعرض الت�اري جيوز لهيئة  .18
P11Fودا�ل ٔأرضه.

11 

 جيوز لهيئة اخلرباء ٔأن جتعل قراراهتا رهنا �لظروف اليت �راها مالمئة. .19

، قا�ة العرض من املتنازع �شأٔهنازا� العنارص إ و  قا�ة عرض ٔأن تأٔمر ٕ��الق ،�ىل و�ه اخلصوص ،اخلرباءوجيوزلهيئة  .20
 .املعرض الت�ارئأثناء فرتة  نيطرفٔأ�د الؤأداء �لزتامات القانونية أ�خرى من قبل بيعها ووقف 

P12Fلطلبل اسا�ة من �رخي اس�تال� 24اخلرباء قرارها يف غضون  تصدر هيئة .21

12
P .،تذ�ر فيه ٔأس�بابهو  ويصدر القرار كتابة 

 P13F13.مركز الويبو�ليكس�بو و ومركز أ�طراف  بهر طخت ،الحقيف وقت وويوقع من قبل اخلرباء. 

منظم من طلب تٔأن اخلرباء  جيوز لهيئةمتثال للقرار، �رفض املدعى �ليه  يف �الوتأٔ�ري. ٔأي القرار دون ينفذ  .22
بأٔن منظم لل  يةوص ت ،يف مثل هذه احلا�وميكن ٔأن يصدر اخلبري، املعرض الت�اري.  ٔأثناءقرار �ىل الفور تنفيذ الفرض املعرض 

 P14F14.يف املس�تقبل الت�اريةاملدعى �ليه يف املعارض ال يقبل مشاركة 

                                                
 من إالجراء املعّ�ل. 14ٕاىل  10املواد من  6
 من إالجراء املعّ�ل. 8و  7املاد�ن  7
 من إالجراء املعّ�ل. 15املادة  8
 من إالجراء املعّ�ل. 17املادة  9

 من إالجراء املعّ�ل. 24املادة  10
 من إالجراء املعّ�ل. 19املادة  11
 من إالجراء املعّ�ل. 22املادة  12
 من إالجراء املعّ�ل. 20املادة  13
 من إالجراء املعّ�ل. 23املادة  14
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الويبو للتحكمي قوا�د  مبوجبعرض نزاعهام  ايقررطريف الزناع ٔأن ل وزجي، لكنو . حمدد لالس�تئنافٕاجراء  ال يو�د .23
P15Fاخلرباء هيئة بقرار امٕابالغه من �رخييوما  30يف غضون املعّ�ل 

15
P. 

 هيئةقدم قرار ئأن املعرض الت�اري ٔأمام احملامك العادية. وميكن انهتاء نزاعهام بعد  انفطر لاواصل ئأن وقد حيدث  .24
وقوع تعٍد �ىل �ىل  قرينةو  ،رضت �لفعل ٔأثناء املعرضعُ  ةاملتناز� عنارصال �ىل ٔأن  دليلك ،يف هذه إالجراءات، اخلرباء

 .عوىا�عنرصا هاما يف ملف  ،التعديبوقوع  يقر يا�اخلرباء،  هيئةقرار وحيمتل ٔأن �شلك  .حقوق امللكية الفكرية

 [هناية الوثيقة]

 

                                                
 من إالجراء املعّ�ل. 25املادة  15


