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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  2جنيف، من   3104مارس  5اإ

 
 

  ق امللل   ي املسسي اخلاصة حبناعاات املاآلليات البديلة لتسوية 

عداد  1، املكس يك(INDAUTOR) الوطين حلق املؤلف للمعهدمانويل غرّيا اثماّرو، املدير العام  من اإ

 مقدمة أأول.

بدلان تستند أأنظمهتا يف أأساسا  تنشأأ ملا اكنت الاجتاهات الأخرية يف جمال تطوير الآليات البديةل لتسوية املنازعات  .0
ىل القانون العام،  ن الا م الإس با ي لأنظمة تسوية املنازعات اكالقانونية اإ لولتات املتددة الأمريكةة واململكة املتددة، إاإ

ل ترمجة للمصطلح الإنلكزيي. بوسائل غري قضائية  ما هو اإ

 وتزتايد أأمهية الآليات البديةل لتسوية املنازعات بسبب املزاتا الكبرية اليت توإرها هذه الآليات مقارنة ابحملامك، اكلرسعة .3
ماكنية   لبّت قةام خبري يف املوضوع املعين ابو  ،املمكن انهتاهجا والإجراءات املطروح الزناع حتديدوالرسية واخنفاض التلكفة واإ

 الإجراء اذلي ينبغي اتباعه. يف

ىل حل  طرإني املعنينيكام تعد الآليات البديةل لتسوية املنازعات وس يةل لإذاكء الفهم والوعي بني ال .2 يف سبةل التوصل اإ
ىل اتفاقات  ا يتةحمم، تعاقدية أأو غري تعاقدية بطريقة ، سواءشلكةامل لزناع أأو ل ىل املصاحل املشرتكة، تستند التوصل اإ ق وحتقاإ

ىل أأقرب ما يكون نتاجئ  ليه الطاإ  رإان لتجاوز أأوجه اخلالف بيهنام.ما حيتاج اإ

ىل اتفاقات مصمّ قانونية  أأدواتوميكن تعريف هذه الآليات بأأهنا  .4 نزاع ينطوي عىل معامالت بشأأن أأي مة للتوصل اإ
يقوم، طرف اثلث . وميكن أأن تشمل هذه الوسائل تدخل دلى احملامك، من خالل وسائل أأخرى غري التقايض طرإنيبني ال

ىل حل للمشلكة.  عىل حنو حمايد، بتسهيل التفاوض من أأجل التوصل اإ

                                                
1

آراء الأمانة أأو أأي من   آراء املؤلف وحده، وليست أ  ادلول الأعضاء يف الويبو.الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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القواعد املعنية، اليت تتسم هبا رونة املو ق املؤلف حل الاحتاديالقانون  ايتضمهناليت التنفةذية  الالحئةمن وعىل الرمغ  .5
ىل  ن هذه الآليات تستند اإ ومصاحل . تبعية عالقة امالزناع عىل أأنه ل توجد إامي بيهنطريف اتفاق ا يعين مم، طرإنيال حسن نيةإاإ

ىل  يه اليت تدإعهام أأو احتياجاهتام طرإنيال ىل اتفاق ، حبرية من خالل اس تخدام هذه الأدوات أأي نزاعتسوية اإ استنادا اإ
جباروبدون أأي  الطرإني  .أأتا اكن شلكه اإ

( من 2)01لأحاكم القانونية، وإقا للامدة ختضع لوسائل  الأدواتهذه تُعد القانو ي املكس ييك، ومبوجب النظام   .6
 ادلس تور الس يايس للولتات املتددة املكس يكةة:

 )...( 01"املادة 

آليات بديةل لتسوية املنازعات، عن الأرضار، وحتدد  تعويضال ضمن وت، احتمك تطبيقها جنائيو  تنص القوانني عىل أ
 احلالت اليت يلزم إهيا الإرشاف القضايئ. )...("

س تخدام الآليات البديةل لتسوية ابومن الأمهية مباكن الاعرتاف بأأن هناك مسائل معينة ل ميكن التعامل معها  .1
، واملنازعات اليت تنشأأ إامي يتعلق بشؤون الأرسة، وقضاتا ملالحقة القضائيةاحتت طائةل بطبيعهتا الواقعة اكجلرامئ املنازعات، 
 واملصلدة الاجامتعية. النظام العام

للمس هتلكني  الاحتاديمكتب احملايم يف النظام القانو ي املكس ييك الآليات اليت تس تخدم دلى  التنظميوتشمل أأمثةل  .8
(PROFECO) والأوراق املالية، واللجنة الوطنية للمصارف (CNBV) واللجنة الوطنية للتحكمي الطيب ،
(CONAMED) للتسويةالإدارية  جراءاتالإ التحكمي و ق املؤلف: حل الاحتادي، وكذكل أأحاكم القانون. 

 النظام القانو ي املكس ييكالآليات البديةل لتسوية املنازعات يف  .3

طار  العديد من الآلياتُطّبق  .9 وتوجد أأيضا بعض اخلربات يف هذا اجملال، اكتساب بفضل  الترشيع الوطينيف اإ
ل أأن . وجمالس املنازعات اخلربةو والتحكمي  املصاحلةو الوساطة مخسة أأنواع من الأدوات: عن املدارس الفكرية اليت تتددث  اإ

وسوف والوساطة والتحكمي.  املصاحلةالأدوات الثالث اليت حظيت بأأكرب قدر من القبول يف الواقع العميل يف املكس يك يه 
ىل هذه الأدوات مبزيد من التفصيل إامي ييل.  نتطرق اإ

 املصاحلة 0.3

يف طرإني غري املبارشة ملناقشات  وأأ ة املبارش الإدارة  اثلثطرف تويل يف ‘ املصاحلة’الآلية البديةل املعروإة اب م تمتثل  .01
ىل اتفاق مرض  طرإنيودعوة الوذكل بغية تقدمي املساعدة القانونية والتقنية يف املوضوع املطروح ، معنّي  نزاع ىل التوصل اإ اإ

ىل  ىل ت ةمشرتكالعثور عىل نقاط هبدف  طرإنيال بني ‘الإصالح’مبصطلح هذه املامرسة وتعرف . مصاحلهامابلنظر اإ ؤدي اإ
 .اتفاق

من حةث ليك يتوصل الطرإان، عىل تأأدية دور امليرّس  ،حأأو املصل  احملايد، الطرف الثالث يقترص معل وبصفة عامة،  .00
ىل اتفاق من خالل اقرتاحاهتام ،املبدأأ  ىل اخلاصة  اإ  معلية تفاوض.واستنادا اإ

 الوساطة 3.3

جراء خارج نطاق القضاء  .03 ىل  حتزيدون طرف اثلث دليه معرإة تقنية مالمئة يس متع عىل أأيضا  ينطويالوساطة اإ اإ
ىل سبةل  ، ويرشدهامالزناعيف  طرإنيوهجات نظر ال ىل اتفاق.  ويعزز ،الزناعللتخفةف من حدة اإ ويمتتع التصال بغية التوصل اإ

 .حلول للزناعاقرتاح بصالحةة هذا الطرف الثالث 
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أأكرب عدد ممكن ُُيّمع إهيا " الأإاكرستثارة لللمشاركة يف جلسة "أأن يدعو الطرإني وبناء عىل ذكل، ميكن للوس يط  .02
ىل حلول ممكنة   الك الطرإني.تفةد من الاقرتاحات بغية التوصل اإ

ذا قرّ و وهكذا، يقدم الوس يط حال واحدا أأو أأكرث للزناع، ويكون للطرإني حرية القبول أأو الرإض.  .04 ر الطرإان قبول اإ
ّن ذكل احلل س  ، حل معنّي   اتفاقا. عتربيُ إاإ

 التحكمي 2.3

خارج وهو ميثل حماوةل . ة املنازعاتلتسوياملُس تخدمة البديةل ش يوعا من مضن الآليات قد يكون التحكمي أأكرث الآليات  .05
طار العالقات بني طرإني أأو أأكرث.  لتسوية املنازعاتنطاق القضاء   املتنازعونوحيدث التحكمي عندما يرإع اليت تنشأأ يف اإ

ىل طرف اثلث حمايد. ذي الصةل جراءالإ و نزاعهم   اإ

من  مؤلفة مك واحد أأو هيئة حتكمي )تكون دومايضطلع به حموقد يكون التحكمي عاما، أأي مؤسس يا، أأو خاصا، وقد  .06
 عدد إردي من احملمكني(.

ىل القضية  .01 ، املواإق عليه من الطرإنياخملصص والإجراء ويف أأي من هاتني احلالتني، يس متع الطرف الثالث احملايد اإ
ويكون ملزما للطرإني، وميكن تأأكيده من قبل قاض بغية احلصول عىل أأمر  ،ويصدر حكام اصطلح عىل تسميته قرار التحكمي

جراءات التحكمي،  مضمونويف هذه احلالت يدرس القايض بتنفةذه.  ذا مل توجد اإ وجب عليه أأن يؤكد القرار. ، خمالفات إهياواإ
نفاذه بواسطة السلطة القضائيةومبجرد تأأكيد قرار التحكمي، ُيوز   .يف حاةل عدم الامتثال هل اإ

لهيام يف حاةل ظهور و  معومامعرتف هبام للتحكمي ومثة شالكن  .08  نزاع:أأي ميكن للطرإني اللجوء اإ

ىل التحكمي؛ميكن اس تخدام اتفاق التحكمي:  (أأ  )  هذا الهنج عند ظهور نزاع يتفق طرإاه عىل رإعه اإ

جراءات التحكمي لتسوية أأية نزاعات حممتةل.لعقود وينص عىل بند التحكمي: وهو خةار تتضمنه ا (ب ) ىل اإ  اللجوء اإ

 ق املؤلف يف املكس يكاخلاصة حبنازعات امل الآليات البديةل لتسوية  .2

ق املؤلف، وهو اخلاصة حبنازعات امل ابلآليات البديةل لتسوية اترخي يف وضع الأحاكم املتعلقة  للنظام القانو ي املكس ييك .09
ىل أأول قانون  ووإقا . 0948حلق املؤلف الصادر عام  الاحتاديوهو القانون : حتديدا يف هذا الشأأنُسّن اترخي ترجع بدايته اإ

ىل لهذا القانون، اكن ُيوز لطريف أأي نزاع اللجوء  آنذاك من أأجل تسوية املنازعات املتعلقة  القامئةحق املؤلف  دائرةاإ أ
آخر  ابس تغالل مصنفاهتم، جراء قانو ي خاص أ من القانون  000قد يكوان قد اختذاه )املادة بصورة مس تقةل عن أأي اإ

 (.0948حلق املؤلف الصادر عام  الاحتادي

ىل الوساطة اجلديد حلق املؤلف،  الاحتادي، ومع صدور القانون 0956وحبلول عام  .31 أأصبح ُيوز للطرإني اللجوء اإ
حلق املؤلف  الاحتاديمن القانون  038تسوية املنازعات املتعلقة مبصنفاهتم )املادة  دلى املديرية العامة حلق املؤلف، بغية

 (.0956الصادر عام 

دخالها عىل هذا القانون عام  .30 ، صارت املديرية العامة مسؤوةل عن 0962وابلتايل، وكنتةجة لالإصالحات اليت مت اإ
ذا دعت احلاجة، عن مسؤوةل اجملاورة، و التدخل يف املنازعات الناش ئة إامي يتعلق حبق املؤلف واحلقوق   التحفظاتأأيضا، اإ

ذا انقضت لتسوية، ل اجامتع  للطرإني ه أأتيحويعين ذكل أأناملتعلقة ابحلقوق يف الاس تخدام الاس تئثاري.  يوما اعتبارا من  21واإ
ىل اتفاق صلح، اجامتع اترخي أأول   الاحتاديمن القانون  022حثت املديرية الطرإني عىل تعييهنا مكحمك )املادة دون التوصل اإ

 (.0962حلق املؤلف الصادر عام 
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ويف مثل هذه احلالت، تصدر املديرية العامة حلق املؤلف قرارا حتكمييا تهنيي به الإجراءات، وذلكل السبب نص  .33
 القانون عىل لك من املصاحلة والتحكمي العام.

جراءات  ووصفيرصحي بشلك ، 0991مارس  34املعمول به منذ احلايل حلق املؤلف،  الاحتادين وحيمك القانو .32 اإ
جراءات التسوية، )ب(   التحكمي.و الآليتني البديلتني لتسوية املنازعات: )أأ( اإ

 الإجراءات الإدارية للتسوية 0.2 

، وأأيضا للمواد من حلق املؤلف الاحتاديمن القانون  308و 301ملادتني حاكم الأ لتسوية الإدارية ل جراءات الإ ختضع  .34
ىل  029  من لحئته التنفةذية. 043اإ

آلية ذاتية التطبيق لتسوية املنازعات، وهدإها  .35 ىل مصاحلة هو والإجراءات الإدارية للتسوية يه أ ضامن وصول الطرإني اإ
 يتعلق ابحلقوق اليت حيمهيا القانون الاحتادي حلق املؤلف.معنّي نزاع  بشأأن

وكجزء من هذه العملية، الوطين حلق املؤلف.  للمعهدالتابعة للمديرية القانونية  الصلح دائرةالإجراءات دلى ذ تُنفّ و  .36
بشلك مبارش يف معلية املصاحلة ولكن املسامهة من خالل  التصال بني الطرإنييتوىل حمامو الصلح هممة تعزيز أأو تسهيل 

 دون اختاذ أأي قرار إامي يتعلق مبوضوع القضية.

ىل أأن هذه الإجراءات ل تعطل بأأي شلك من الأشاكل وجت .31 جراء عىل ‘ راملتضّ ’الطرف  قدرةدر الإشارة اإ اختاذ أأي اإ
جراءات التسوية مس تقةل يف طبيعهتا ول ختضع ملبدأأ  آخر يف سبةل ادلإاع عن حقوقه. إاإ داري أأو جنايئ أ التقةد "مد ي أأو اإ

جراء يتعنيواذلي ، "ابلإجراءات جراء مد ي أأو ‘ راملتضّ ’ن الطرف ات التسوية قبل أأن يمتكّ مبوجبه استنفاد اإ من اختاذ أأي اإ
داري أأو جنايئ.  اإ

 التسويةاجامتعات  0.0.2 

جراءات التسوية بناء عىل طلب طرف ما من خالل شكوى خطية  .38 الرشوط املنصوص علهيا  ُيب أأن تس تويفتبدأأ اإ
يف ادلعوى  ذكرهامالوارد  الطرإني واملمتثةل يف امسي، حلق املؤلفمن الالحئة التنفةذية للقانون الاحتادي  029يف املادة 

قامهتام وأأية واثئق قد تكون مفةدة للطرإني إامي يتعلق ابملصاحلة، بت يف ظهور الزناع، ورسد للأحداث اليت تس بّ ، وعناوين اإ
ىل الطرإني املعنيني للمثول أأمام ماكتب . مث تُ وغري ذكل التسوية اجامتع عقد ليك يتس ىن  املعهدوجه ادلعوة اإ

 )أأول( و)اثنيا( من القانون الاحتادي حلق املؤلف(.308 )املادة

حقوقه يف غضون عرشة  تأأكيداخلصم ليك يمتكن من الرد علهيا و الشكوى اخلطية، ُيب أأن تتاح للطرف قبول ومبجرد  .39
 دي حلق املؤلف(.)اثلثا( من القانون الاحتا308أأتام اعتبارا من اترخي الإخطار )املادة 

ىل  011وتفرض غرامة تزيد مبقدار  .21 ضعفا عىل احلد الأدىن للأجر اليويم العام املعمول به يف املقاطعة  051اإ
ىل  6 416611، وهو يبلغ حاليا الاحتادية ىل  510611بزيو مكس ييك ) 9 104611اإ دولرا أأمريكةا( )املادة  150611اإ

ذا مل 308  التسوية.ع اجامتالطرإان  حيض)اثلثا((، اإ

طون ويسلّ الوطين حلق املؤلف التصال بني الطرإني، إةؤدون دور الوسطاء،  للمعهدل حمامو الصلح التابعون ويسهّ .20
الاقرتاحات  وأأ  املواقف وأأ الآراء لعرض القانون الاحتادي حلق املؤلف، ويدعون الطرإني ينظمها اليت الضوء عىل املفاهمي 

ىل اتفاق.ميكن أأن اليت   تؤدي اإ

جراءات التسوية ابلس بل التالية: .23 هناء اإ  وميكن اإ
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ىل تسوية صلح تهنيي الزناع، ويه تسوية ميكن النص علهيا يف اتفاق يصدق عليه  (أأ  )  املعهديتوصل الطرإان اإ
قابل للنفاذ الق احلالقضية املقضية و بناء عىل طلب طرف واحد أأو أأكرث، وتكون هل قوة الوطين حلق املؤلف 

 )رابعا((؛308 )املادة

ىل اتفاق، وميكهنام ممارسة حتُ و أأ  (ب ) ذا أأخفقا يف التوصل اإ هذه احلقوق بطريقة وشلك حيققان ف  حقوق الطرإني، اإ
 )خامسا((؛308مصاحل الطرإني عىل أأإضل حنو ممكن )املادة 

ىل التحكمي أأو اختاذ الإجراءات املدنية أأو الإدارية أأو اجلنائية املالمئة. (ج )  أأو ميكن للطرإني رإع الزناع اإ

جراءات التسوية  .22 جراءات واإ ماكنية التعامل مع الزناع بطبيعهتا،  ،قصرية تتةحيه اإ يتسق مع مبا  حتزي،بدون و  ةنور مباإ
ن ذلكل متثل هذه الإجراءات هنجا منخفض التلكفة وواحضا وقوتا وجذااب لطريف الزناع. مبدأأ حسن النية.  وابلتايل، إاإ

رشة والهيئات اليت لها عالقة ابس تغالل احملتوى الأديب وبرجميات احلاسوب مجعيات الإدارة امجلاعية املكس يكةة الأربع ع 
 تسوية املنازعات ودتا.ل واملوس يقى وغريها كثريا ما تس تخدم هذه الإجراءات 

خلدمة واملعايري املهنية الارتقاء اب املؤلف دليال حملايم الصلح هبدف أأعد املعهد الوطين حلقوعىل الرمغ من هذه املزاتا،  .24
ويغطي الأنشطة والواثئق التسوية اجامتعات ويتضمن ادلليل الإجراءات اليت ُيب أأن يتبعها احملامون أأثناء جمال املصاحلة.  يف

هناء الإجراءات هبا. ىل الس بل املتنوعة اليت ميكن اإ عدادها، من قبول الشكوى اإ  اليت ُيب اإ

يس تخدهما حمامو الصلح يف حتديد مسار العمل اذلي ينبغي ويعترب دليل حمايم الصلح أأداة تصويرية ومفصةل وبس يطة  .25
جراءات تسوية املنازعات اليت ميكن أأن السيناريوهاتاتباعه يف اجملموعة الاكمةل من  بغية زتادة احامتل التوصل  تطرأأ أأثناء اإ

ىل اتفاقات أأثناء   التسوية.اجامتعات اإ

 الإجراءات عرب الإنرتنت 3.0.2 

قامة التسوية، عات اجامتيف سبةل تعظمي أأثر  .26 ىل اإ تسوية عرب الإنرتنت اجامتعات يسعى املعهد الوطين حلق املؤلف اإ
التغطية الأوسع نطاقا مفةدة وس تكون هذه أأن توسع النطاق الإقلميي، الاجامتعات ومن شأأن هذه . 3104حبلول عام 

ىل هذا التطوير وس يؤدي . املقاطعة الاحتاديةخارج  املقمينيللمس تخدمني   تاكليف الانتقال اليت يتحملها الأطرافخفض اإ
 التسوية.اجامتعات ضور حليف مناطق أأخرى من مجهورية املكس يك املقميون 

 املصاحلة 3.2 

طار .21 آلية ل  تدابري اخُتذت، 3104عام حبلول مرشوع تطوير جمال املصاحلة يف املعهد الوطين حلق املؤلف  يف اإ تنفةذ أ
ىل  تُقدميف الاقرتاحات اليت  رش للبّت بديةل تمتثل يف تدخل املعهد بشلك مبا مبا إامي يتعلق بتسوية املنازعات، الأطراف اإ

 .يسهم يف تيسري املصاحلة

ن الطرف الثالث احملايد، ميكن هتيئة الظروف اليت متكّ وابلرتكزي عىل املعارف التقنية املالمئة وهمارات حمايم الصلح،  .28
 حلول خمتلفة للزناع. الطرإني املعنينيوهو املعهد الوطين حلق املؤلف يف هذه احلاةل، من أأن يعرض عىل 

ىل مصاحل الطرإني، ويه املصاحل اليت يوحضها  ،أأساسا ،وُيب أأن تستند أأية اقرتاحات يقدهما حمامو الصلح .29 الطرإان اإ
 أأثناء اجامتعات جمالس املصاحلة.
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 الوساطة 2.2

آليات بديةل ينص عىل يتفق القانون الاحتادي احلايل حلق املؤلف مع الولية اليت مينحها ادلس تور املكس ييك يف أأنه  .41 أ
ن املشاريع اليت لتسوية املنازعات اليت تنشأأ عن تطبيق أأحاكمه وتفسريها.  املعهد الوطين حلق املؤلف حاليا يعدها وذلكل، إاإ

إامي يتعلق بتسوية منازعاهتم احلقوق واملس تخدمني عن طريق تزويدمه مبجموعة من اخليارات  تفةد بشلك مبارش أأحصاب
 خارج نطاق القضاء.

 ارتأأينا رضورةويف سبةل تعزيز الآليات البديةل لتسوية املنازعات املنصوص علهيا يف القانون الاحتادي حلق املؤلف،  .40
آلية جديدة عىل ، 3104، يف احلرص صالحةات املعهد الوطين حلق املؤلف من جمرد توجةه املناقشات أأو ترتقي باس تدداث أ

ىل التدخل بفعالية.  تقدمي احللول املمكنة اإ

بغية منح حمايم الوساطة يف املعهد الوطين  ق املؤلفاخلاصة حبنازعات امل الوساطة كآلية بديةل رابعة لتسوية عمتد وس تُ  .43
 .ويقبلها الطرإانالقضاتا مضمون ز عىل اقرتاح حلول تركّ صالحةة حلق املؤلف 

ىل اتفاق، تقوم السلطة ووإقا لهذا الإجراء .42 صدار ، يف حاةل عدم التوصل اإ  تراعهياو الطرإان، يراعهيا  توصية ميكن أأنابإ
 .اخملتصأأحد الإجراءات املنصوص علهيا يف القانون لختاذ قرار بشأأن أأيضا السلطة الإدارية أأو القضائية 

جراء الوساطة، ُيب ذ يُنفّ وليك  .44 املوظفني وسلطات وضع لحئته التنفةذية والقانون الاحتادي حلق املؤلف حيدد أأن اإ
 اذلين يعّيهنم املعهد الوطين حلق املؤلف.

 التحكمي 4.2

ىل  309خيضع التحكمي لأحاكم املواد من  .45 ىل  042من  املوادمن القانون الاحتادي حلق املؤلف و  338اإ من  055اإ
 قانون التجارة أأيضا كوس يةل للتحكمي اخلاص.يُطّبق و لحئته التنفةذية، 

ماكنية جلوءالقانون الاحتادي حلق املؤلف عىل وجه التدديد يقيض و  .46 ىل التحكميالطرإني  ابإ  :اإ

جراءات التحكمي من خالل:331"املادة  ىل اإ  . ُيوز للطرإني التفاق عىل اللجوء اإ

وهو اتفاق عىل التحكمي تتضمنه العقود املربمة إامي يتعلق ابملصنفات اليت حيمهيا هذا القانون أأو لتحكمي: ابند  أأول.
 أأو بعض مهنا. ،بيهنام يف املس تقبلإامي يتعلق بلك املنازعات اليت قد تنشأأ يف اتفاقات مس تقةل 

جراءات التحكمي عندما  اثنيا. ىل اإ أأو بعض مهنا قد لك املنازعات تكون اتفاق التحكمي: وهو اتفاق عىل اللجوء اإ
 بني الطرإني وقت التوقةع عىل التفاق.نشأأت ابلفعل 

 النص كتابة عىل لك من بند التحكمي واتفاق التحكمي، بال اس تثناء." وُيب

ىل .41 عراب الطرإني عن اس تعدادهام للجوء اإ اثنني من القامئة املنشورة اليت حممكني ُيب علهيام اختيار التحكمي،  ومبجرد اإ
لهيئة رئيسا ليعمل نفسها من القامئة  هذان احملكامن بدورهام تعيني عضو اثلثويتوىل أأقرها املعهد الوطين حلق املؤلف، 

 لقانون الاحتادي حلق املؤلف(.من ا 333من عدد إردي من الأعضاء )املادة مؤلفة دوما  هيئات التحكميوتكون التحكمي، 

جراءات التحكمي  وُيب البّت  .48 هناؤهايوما، وميكن  61إرتة ل تزيد عىل يف غضون يف اإ ابتفاق بني الطرإني أأو  اإ
صدار قرار حتكميي. ويف احلالت اليت  ظى بتصويت حيأأن ُيب و ، ودواإعه هُيب توضيح أأس بابقرار حتكميي، يصدر إهيا ابإ
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خطار املعهد الوطين حلق املؤلف بصدور قرار التحكمي، وخيطر ُيب أأغلبية احملمكني؛ و  املعهد بدوره الطرإني هبذا بعد ذكل اإ
 من القانون الاحتادي حلق املؤلف(. 334ر )املادة التطو 

عداد قامئة ابحملمكني املعمتدين دليه  .49 وترخةص تكل القامئة ونرشها س نوتا ويتحمل املعهد الوطين حلق املؤلف مسؤولية اإ
 .مبلغ الرسوم اليت ُيب عىل الأطراف دإعها للك من احملمكنيلالحتاد املكس ييك، ومسؤولية حتديد  اجلريدة الرمسيةيف 

جراءات التحكمي وأأية مساعدة هيئة التحكمي إامي يتعلق  صالحةةوللمعهد الوطين حلق املؤلف  .51 ابلإخطارات ورصد اإ
جرائية مرتبطة هبا )املاداتن   القانون الاحتادي حلق املؤلف(.من  338و 330مسائل اإ

حصاءات .4  اإ

من النتاجئ الإُيابية إامي يتعلق ملحوظ ومشّجع ، حتقق عدد 0991عام تنفةذ الإجراءات الإدارية للتسوية بدء منذ  .50
 عدد الشاكوى املودعة.يف كذكل ُُسلت زتادة التسوية، و اجامتعات بعمل 

ىلابملائة مهنا  44694أأإضت شكوى، و  296بلت ، قُ 0998عام يف و .53 عت أأود  ، 3111ويف عام . مصاحلة اإ
ىل مصاحلةابملائة مهنا  51638أأإضت و شكوى،  525 شكوى  159 ذكل العددشكوى، وبلغ  183بلت ، قُ 3100عام . ويف اإ

 شكوى. 111عىل بذكل متوسط الشاكوى املقبوةل ، لزييد 3103يف 

يداع أأكرب عدد من الشاكوى  التسوية، حةثجامتعات مشجعا إامي يتعلق اب 3102واكن عام  .52  .شكوى(0 051)شهد اإ

اس تفادة خمتلف ، وهو ما يثبت مدى تسوية اجامتع 34 286حوايل  3102و 0998عايم قد بني وأأخريا، عُ  .54
 الآليات البديةل لتسوية املنازعات.القطاعات وأأحصاب احلقوق والأإراد من 

 الاس تنتاجات .5

بفضل ، توإر لأطراف املنازعات مناإع أأكرب لف أأن الآليات البديةل لتسوية املنازعاتيرى املعهد الوطين حلق املؤ  .55
 ومرونهتا وطبيعهتا الاقتصادية. ودينامكةهتارسعهتا 

لهيامينح التنظمي املالمئ لهذه البدائل نوعا من الأمان واليقني القانو ي للأطراف اذلين س  و  .56 نظرا لطابعها الرسيع  يلجؤون اإ
 واملرن.

ىل خبري يف اجملال ليقرتح حلول للزناع بطريقة موضوعية.وللأطراف  .51  خةار اللجوء اإ

ىل الأطراف  تمكن يف عدم اضطرارواملزاتا اليت توإرها هذه الآليات  .58 ماكنية دإع رسوم مقابل المتثيل القانو ي واإ يف اإ
 إرتات الانتظار الطويةل املرتبطة ابلإجراءات القانونية. مجتنهب

طار اجل  .59 جراءات التسوية من خالل اس تخدام ويف اإ املعهد يعكف ديدة اجلتكنولوجةات ال هود املبذوةل لتحسني اإ
عداد نظام لعقد عىل الوطين حلق املؤلف حاليا   التسوية عرب الإنرتنت. اجامتعاتاإ

  



WIPO/ACE/9/6 
8 

جراءات املصاحلة .61 حلول  من عرضمتكّنه خارج نطاق القضاء وس يةل الوطين حلق املؤلف املعهد  كتسبس ي  وبتنظمي اإ
 ممكنة عىل الأطراف إامي يتعلق مبوضوع املنازعات.

يف موضوع الزناع  املعهد الوطين حلق املؤلف من البّت  ،كآلية بديةل رابعة لتسوية املنازعات ،تنفةذ الوساطةكّن ميس  و  .60
صدار توصية.  من خالل اإ

ىل أأقىص ح ،يف املكس يك ،لقد ثبت .63 ق اخلاصة حبنازعات امل د يف تسوية أأن الآليات البديةل لتسوية املنازعات مفةدة اإ
 املؤلف.

 ]هناية الوثيقة[


