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 كولومبيا لؤل  يق املحللمديرية الوطنية التابع ل والتحكيم املصاحلةمركز جتربة 

عدادمن  ميينزي اإ  ياق املؤلف، كولومب دير العام، املديرية الوطنية حلامل الس يد مارسينارو خ

 ملخص

، ابلعامتد عىل كفاءات حرصاي والتحكمي. ويعاجل املركز املصاحلةق املؤلف يف كولومبيا مركز املديرية الوطنية حل أأنشأأت
 واحلقوق اجملاورة.الزناعات املتعلقة حبق املؤلف موظفيه ومجيعهم وسطاء مؤهلون، 

لا أأن ال ، كن سهةلتمل أأن معلية التنفيذ  رمغو  ىل اتظهر جناح بعد مرور عامني، ،نتاجئاإ صبح ت س   املصاحلةأ لية أأن ، مما يشري اإ
نفاذ،   .يف املس تقبل القريب الإجراءات القضائية املنصوص علهيا يف القانون الكولوميبحّتا  وستتخطىالأداة الرئيس ية للإ

تنفيذ مذكرة  و ها: حتسني هيلكه وزايدة قوام موظفيهوالتحكمي حلا  املصاحلةوتشمل التحدايت الرئيس ية اليت ينبغي عىل مركز 
 ت.بديةل لتسوية املنازعاتقدمي خدمات  ، بشأأن2014اليت وقعت مع الويبو يف مايو التفامه 

 معلومات أأساس ية-أأوًل 

 حق املؤلف يف كولومبيا أألف.

ويبلغ  ا،مربع اكيلومت  1138914أأمرياك اجلنوبية، وتبلغ مساحهتا لقارة الشاميل الغريب  دو ة تقع يف الطر  كولومبيا يه .1
ىل جنديز الأ منطقة عضو يف مجموعة دول  ويهمليون نسمة.  48تعداد ساكهنا أأكرث من  ومتكل  .بوليفيابريو والإكوادور و نب ااإ

طار كولومبيا  نفاذ حق املؤلف قواي امؤسس يو  اتنظميي ااإ  .لإ

                                                


  لأمانة العامة أأو أأي من ادلول الأعضاء يف الويبو.ا تعرب عن أ راء لالاكتب وحده، و عن رأأيال راء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب  
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مضن : "حتمي ادلو ة امللكية الفكرية ما ييل  عىليبمن ادلس تور الكولوم 61املادة تنص ، نظر تنظمييةمن وهجة و  .2
جراءاتاذلي حيدده القانون وعرب  الوقت ا  ."هاإ ، (1982لس نة  23القانون رمق أأمهها العديد من القوانني ) توبناء عىل ذكل، سن

عام  نديزالأ منطقة مجموعة دول أأصدرت  ،وطينالس تو  ووق امل عىل و . ؤلفامل حقية، دهد  حامية املعايري التنظمي  ووضعت
 .ق يف ادلول الأعضاء الأربعةطبا لي  املؤلف واحلقوق اجملاورة حلقوحد احلام املنظام ال اذلي يعرا   ،351رمق القرار ، 1993

اتفاقية برن محلاية ذات الصةل يف هذا الس ياق )املعاهدات ادلولية الرئيس ية  وعىل املس تو  ادلويل، وقاعت كولومبيا .3
، (معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، و اتفاقية برن ملعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، و املصنفات الأدبية والفنية

ىل املصنفات بيجني بشأأن حامية الأداء السمعي البرصي وم ويه يف طور التصديق عىل معاهدة عاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخر  يف قراءة املطبوعات عضو يف  كولومبياكام أأن  .املنشورة لفائدة الأشخاص املكفووني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

 .اكمل اتطبيق املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكريةتطبق و منظمة التجارة العاملية 

نفاذ حق املؤلف عىل  .4 ة ومن الناحية املؤسس ية، توجد مؤسسات خمتلفة لإ مس توايت. وتعترب املديرية الوطنية حلق عدا
دارية يف هذا اجملال. هذه الهيئة أأدانهاملزيد عن  املؤلف )س يذكر نفاذ وضعت س ياسة و ( أأعىل سلطة اإ من قبل اللجنة الإ

من خمتلف الوزارات والهيئات اليت   س تو امل  رويعي من ممثلني اليت تتأألف، ريةالفكاملشتكة بني القطاعات املعنية ابمللكية 
، من مكتب املدعي العاميف لكية الفكرية متخصصة يف امل وحدة توجد امللكية الفكرية بطريقة أأو بأأخر . و قضااي تتعامل مع 

نفاذ والقضااي ذات الطابع اجلنايئ  .أأجل الإ

 املديرية الوطنية حلق املؤلف ابء.

رشا  وزارة ادلاخلية. ، تعمل هيئة مس تقةل ذات خشصية اعتبارية خاصة دهايه ، املديرية الوطنية حلق املؤلف .5 حتت اإ
دارة تسجيل  عرب ؤلفمللماام حبقوق اواحتام الاوعالية تعزيز : يفهتا الرئيس ية وتمتثل همام ملصنفات احملمية؛ اوظائف مثل اإ

التوصية هيا؛ والإرشا  عل هاتفتيش و  رصد مجعيات الإدارة امجلاعية؛ امجلهور العامتوعية وتدريب املبدعني واملس تخدمني و 
دارة وتنفيذ س ياسات احلكومة بشأأن اإ صياغة و  ؛احلقوق اجملاورةىل املعاهدات ادلولية املعنية حبق املؤلف و اإ نضامم كولومبيا اب

قامة اإ و  يف املسائل املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة املصاحلةمبثابة مركز للتحكمي و العمل و  ؛احلقوق اجملاورةحق املؤلف و 
رت ) العامالعدل يف هذا اجملال، ووقا لقانون الإجراءات   ديدة(.اجلواجبات السطا

نفاذ .اثنياً   الإ

قضاة  دون وجود)املسائل اجلنائية  ملعاجلة داخل مكتب املدعي العام امللكية الفكريةيف  متخصصةوحدة   وجودرمغو  .6
كولومبيا حتت  تعمل، ابلنس بة للمسائل املدنية. وعلوة عىل ذكل ل وجود لوحدة مماثةل(، يف جرامئ امللكية الفكرية نيمتخصص

يف قانون امللكية  ءالقضاموظفي خربة نقص هو  امبدلان أأمرياك اللتينية. أأوهل واسع يف منتيرين عىل نطاق نيعيبوطأأة 
ارتفاع جحم الطلبات املودعة يف خمتلف وروع نتيجة يف الهيئات القضائية  لقضاايا عدد خضم منهو ترام  اماثنهيوالفكرية. 
عط ملا س بق النتيجة املنطقيةتأأيت و القانون.  ما لأهنم ل يتقنون ل ةولويالأ  القضاة اءيف عدم اإ وضوع أأو املقضااي امللكية الفكرية، اإ

 .يبتاوا وهيال الأخر   قضاايالعديد من اللأن دلهيم 

نتاجية لك أأمة، املماايدة ل املهمةلمسامهة نظرا ل و  .7 بداع الفين يف اإ نفاذ أأكرث أ ليات أأصبح من الرضوري تنفيذ وقد لإ اإ
 .عىل وجه الرسعة وعالية

، اذلي أأنشئ مبوجب القانون اجمللس الوطين للس ياسة الاقتصادية والاجامتعية ومن اجلدير ابذلكر أأن دل  كولومبيا .8
كأعىل سلطة ختطيط وطنية، وكهيئة استشارية للحكومة بشأأن لك القضااي املتعلقة ابلتمنية الاقتصادية  1958عام ل 19رمق 



WIPO/ACE/10/4 
3 
 

، لتضع جحر الأساس 3533الوثيقة رمق اجمللس الوطين للس ياسة الاقتصادية والاجامتعية أأصدر  2008والاجامتعية. ويف عام 
نتاجيةوقا للقدرة طة معل من أأجل تقومي نظام امللكية الفكرية و خل ىلو  .التناوس ية والإ  ما ييل: سعت الاستاتيجية املعمتدة اإ

نفاذ مناسب لقواعد امللكية الفكرية، لأنه أأسايس لأغراض الاستامثر الوطين والأجنيب ونقل " حتقيق اإ
 1وضامن احتام احلقوق الاقتصادية للمبدعني، وابلتايل حتفزي الإبداع". ،التكنولوجيا

شهدت كولومبيا أأيضا ظواهر مثل القرصنة وغريها من أأشاكل التعدي عىل حقوق امللكية ملس تغرب أأن ومل يكن من ا .9
نتاجية اليراكت والاستامثر الأجنيبعىل  تؤثراليت ميكن أأن  ،الفكرية نتايج ابعتبار ، اإ ي دو ة يتطلب وضع لأ أأن اجلهاز الإ

طار تنظميي  جراءات اكوية محلاية احلقوقيضع  نولكن الاس تقرار القانوين حفسب، ضامل يكتفي باإ  .أأيضا اإ

ونتيجة للك الأس باب اليت س بق ذكرها، وبغية تدارك أأوجه النقص املذكورة، أأطلقت منذ عدة أأعوام مضت جتربة  .10
عطاء صلحيات قضائية للكياانت الإدارية.  نشاء مركز متخصص للوساطة والتحكمي، واإ ىل اإ لقضاة ل ، اكنفي السابقوهتد  اإ

 .ؤلفق املحب النظر يف املنازعات املرتبطة ولية وحدمه

دارية وهيالك، ؤلفامل حقيف ميدان ، كولومبيامتكل ابختصار، و .11  زالتل  الكهن، نيحديثو  نيملمئا مؤسس ي أأنظمة اإ
 وريد هامجموعة متنوعة من ال ليات، بعض  عن طريقعاجلة هذه العيوب مذ. وقد بدأأت افنالإ قصور وامي يتعلق بنظام تعاين من 

 املصاحلةمركز نشاء اكإ أ ليات حديثة ومعلية أأخر ، وضع سلطات قضائية للمسؤولني الإداريني، و منح ، مثل من نوعه
 .ق املؤلفلمديرية الوطنية حلل التابعوالتحكمي 

نفاذ املتاحة أألف.  أ ليات الإ

 محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وهام: تنيقضائي  نيتأ لي القانون احمليل  يوور .12

جراءات قانونية  .أأ   لس نة  23قانون رمق المن وما يلهيا  242 ادةمبوجب املاحملام املدنية،  أأماماإ
من قانون الإجراءات املدنية، مع  449و  443، وتطبيق الإجراءات املنصوص علهيا يف املادتني 1982

اليت  ؤلفأأمام املديرية الوطنية حلق امل أأوأأمام القايض العادي  ادلعو  خيار عرضاملدعي منح 
لهيا  بعد أأن أأولكت ،الزناع املدين فصل يفس ت من خلل ممارسة  قايض العادي،ال صلحياتمجيع اإ

 القضائية اجلديدة. هاوظائف 

م يتالقانونية أأمام احملمكة اجلنائية، الجراءات والإ  .ب   :التالية اخملالفات جترا

  (؛اجلنايئقانون المن  270انهتاك احلقوق املعنوية )املادة 

   (؛اجلنايئقانون المن  271انهتاك احلقوق الاقتصادية واحلقوق اجملاورة )املادة 

 - الاحتيال الأخر  أأشاكل املؤلف واحلقوق اجملاورة، و حق انهتاك أ ليات حامية
 .(اجلنايئقانون المن  272)املادة 

 املنازعاتلتسوية أ ليات بديةل  ابء.

جراءاتيه مجموعة ، هاس ا كام يويحو عات، ز انال ليات البديةل لتسوية امل  .13 ميكن و  تلف عن الإجراءات القضائية،خت  اإ
 منازعاهتم.تسوية شخصني أأو أأكرث ل من خللها 

                                                
1

 .41، الصفحة 2008لعام  للس ياسة الاقتصادية والاجامتعيةللمجلس الوطين  3533الوثيقة رمق  
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ىل اتفاق لإهناء  شخصني أأو أأكرثل من خللها ميكن أ لية بديةل  ،عىل وجه اخلصوص، املصاحلةعترب وت  .14 التوصل اإ
 .الوس يطمؤهل يعر  ابمس و طر  اثلث حمايد مساعدة بفضل  خلواهتم

يف أأي  املصاحلةوز جت" أأنه،املصاحلةحتمتل اليت لمسائل ، ابلنس بة ل 2001لس نة  640من القانون رمق  19وتنص املادة  .15
ىل تفامه، أأو التنازل عهنا، حيمتل وهيا قضية أأضيف اخلط املائل ) "املصاحلةيف مراكز  وسطاءال أأمام املصاحلة أأو التوصل اإ

 .لتشديد(ل 

ىلالإشارة ومن املهم  .16 نص رصاحة عىل أأن ت )قانون حق املؤلف(  1982لس نة  23من القانون رمق  30أأن املادة  اإ
بداعاتها الاكتب من خلل يكتس هباحلقوق املعنوية اليت  ن املنازعات املتعلقة ابحلقوق غري  اإ قابةل للترص . وابلتايل، واإ

لا  توويقموضوع  ق املعنوياحلأأن يكون ول ميكن . املصاحلةاليت تقبل  يه وحدها وقطالاقتصادية  وامي يتعلق بدوع اإ
 .قوقهذه احلانهتاك عن تعويضات 

، اذلي حيمك الوساطة وطلبات الوساطة، 2001لس نة  640يف القانون رمق  املنصوص عليهالإجراء مراحل  وتكون .17
 عىل النحو التايل:

 .2014حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، بشأأن  والتحكمي املصاحلةوغلوراي اكخاويلاك، دليل  اكرولينا اكرلرياملصدر: 

 الطلب تقديم

 استدعاءات

 مصالحة جلسات غياب أحد الطرفين

 التسوية بفشل بيان التسوية اتفاقات

 الطلب إعادة

 المصالحة يالئم ال

  االمتثال عدم
 اإلجرائية للمتطلبات

 مراكز والية خارج
 المصالحة

 الوسيط تعيين



WIPO/ACE/10/4 
5 
 

نشاء مركز  اثلثًا.  والتحكمي التابع للمديرية الوطنية حلق املؤلف املصاحلةاإ

 اخللفية القانونية أألف.

 ووق وطين صك(، وهو قرطاجنة )اتفاق 1993لعام نديز الأ منطقة موعة دول جمل 351من القرار رمق  51ووقا للامدة  .18
المتتع أأو التحكمي يف املنازعات الناش ئة عن  املصاحلةكتب حق املؤلف التدخل عن طريق جيوز مل حلف الأنديز،  دول تهعمتدا

 لتيريعات احمللية يف البدلان الأعضاء.ا مبوجب اأأو ممارس هتاملؤلف أأو احلقوق اجملاورة ق حب

ىل  ملديرية الوطنية حلق املؤلفابناء عىل التتيب املذكور أأعله، سعت و  .19 حتت امس  ابلعملترخيص احلصول عىل اإ
 0271قانون مبوجب القرار رمق التخيص من قبل وزارة العدل و المنحت و والتحكمي.  مصاحلةللهينستوسا مركز ورانندو 

 .2012أأبريل  20 الصادر يف

دارة، عن 2012يوليو  27 يف قرار الصادرلا حبسبو  .20 وزارة العدل والقانون:  يفالبديةل لتسوية املنازعات  الطرق اإ
مركزا  بصفتهيف املنازعات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  التحكميو  مصاحلةللهينستوسا مركز ورانندو ينظر "

 الإخلل بعمل، دون احرص  ق املؤلف واحلقوق اجملاورةاملتعلقة حب القضااي ركزامل عاجلي". وذلكل، ا يف هذا امليدانخصصمت
 .يف القضية ذاهتا ينظر أ خرق أأي مركز تووي

طلق مركز  أأنوينبغي التأأكيد عىل  .21 ذ صعوابت. بعض ال اهجتمعلية تدرجيية و اكن  والتحكمي املصاحلةاإ اكنت العقبة اإ
عىل الرمغ من ومل تنشأأ أأي مناصب وظيفية جديدة، داء وظائف جديدة. املطلوبني لأ وظفني يف عدد امل يه نقص حادالأوىل 

نشاء  أأي مواصةل هماهمم العادية ) وجب علهيماذلين  احلاليني هوظفيمب فهائأأداء وظعىل املركز  مما أأجرب، ةوحدالاملواوقة عىل اإ
نشاء املقبل  نح شهادات مب وقط  ةاملعمتديسمح للمؤسسات القانون الكولوميب  أأما العقبة الثانية واكنت أأن. أأيضا ركز(اإ

وقد تدرجييا.  سارامل  اهذحمامو املركز وسكل  س تغرق عدة أأسابيع.ي  وملكف صعب سارمب املودع  ميربعد أأن لوسطاء، ل
للمديرية الوطنية حلق  لظرو  املاليةورهنا اببطيئة للغاية،  عىل شهاداهتموسطاء ال حصول معلية ت قيود املزيانيةجعل

 املؤلف.

جراءات  عن حصاءاتوتشري الإ  .22 نشاءاملركز  نفذها اليت املصاحلةاإ ىل أأن هذه ال لية تليب حاجة بني املبدعني،  ه،منذ اإ اإ
بل من أأجل  ،حفسب اس تخدام الأعاملبسبب اليت تنشأأ تسوية املنازعات  من أأجل صبحت أأداة أأساس ية لهنا قد أأ وأأ 

نتاجية  ة أأن درج اذلي حققه املركز نجاحوبلغ ال . ، أأيضاً الأعامل الأدبية والفنية بداعلإ اس تعادة العلقات داخل السلسةل الإ
لهيا يف املركز اليت د من التفاقات عدنتاجئ  قامة رشااكت بني وصلت حد  بل، تعويضاتال دوع  تنحرص عىل ملتوصل اإ  مبدعاإ

 .ومس تخدهما الأعامل

ىل النتاجئ الإحصائية  وتشري .23 ىل  2013 عام يف طلبا 31من  املصاحلةطلبات عدد زايدة كبرية يف ذاهتا اإ عام  طلبا 241اإ
ة تسوي 11ن مفالفشل يف التفاق، حالت قارنة مع ابمل التسوايتتزايد عدد  ةلحظم هامتمالاثري ي  امم. و حّت ال ن، 2015

ىل  ، ارتفع العدد2013يف عام  خفاقااإ  13و عكس اجتاه نتاجئ عىل ما س بق يدل . و 2015عام  خفاقااإ  34و تسوية 64اإ
ما  احلالت املتبقيةل تزال عدد حالت الفشل يف التفاق )تقريبا ضعف  أأصبحت التسوايعدد أأن و  يف هذه ال ونة، املصاحلة اإ

 (.نيالطرو أأحدتقصري بعد معلقة أأو أأغلقت 

 مقابل الإجراءات أأمام احملام العادية املصاحلة ابء.

وحّت  2014عام منذ  املؤلفحق حا ة من حالت انهتاك  1100ما يقرب من يف احملام اجلنائية الكولومبية  نظرت .24
ىل  وأأخذا بعني الاعتبار، . ذلكل2015يناير  طلب  500تلقى حنو ي س  والتحكمي املصاحلةأأن مركز التقديرات اليت تشري اإ
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عات يف هذا اجملال. وتدل هذه ناز امل حل ما يقرب من نصف س ت املصاحلة، ميكن القول أأن أ لية 2015حبلول هناية عام  توويق
 .، تدرجييااملصاحلةمثل ليات غري القضائية ال  الأرقام عىل رضورة تعزيز 

ها املركز جمي.  أأنواع املنازعات اليت وضا

ليه مؤلفو  املصاحلةوتشمل طلبات  ،واسعبشلك  والتحكمي املصاحلةمركز  هاجل ااحلالت اليت ع تتنوع .25 اذلي يسعى اإ
، وير املصنفاتحت حقوقو  سلمهتاو  نس بة املصنفاتحقوق  وخاصة عند التعدي عىل ،ك حقوقهم املعنويةنهتت  حنياملصنفات 

ىل انهتاك  ضاوة اإ نتاج أأو نقلها للجمهورتس متد من اليت  قوق الاقتصاديةاحلاإ عادة اإ ذن رصحي مس بق من  اإ . صاحبهالعمل دون اإ
ىل دهد   املش تقةوأأحصاب احلقوق حتصيل مجعيات قدمهتا  مصاحلة اتاملركز أأيضا طلب كام عاجل تعروة بشأأن ال  اتفاقالتوصل اإ

 .صنفاتامل ثابتة ملس تخديم ال 

صارمة للغاية بشأأن رسية  مصاحلةلل ةمكااحلالتيريعات  لأن ليس من املمكن مناقشة تفاصيل هذه احلالت لكنو  .26
 .املصاحلةاجامتعات  يف قشانت املسائل اليت 

 املس تقبل دال.

نفاذ نجاح نظرا ل  .27 ىل الاقتناع بأأن هذه، أ لية الإ منازعات حق املؤلف واحلقوق تسوية صبح أأداة س ت  املصاحلةواستنادا اإ
يف الاس تجابة مجليع  ارس متر الا منوحدة متكان التدابري ، مفن الرضوري اعامتد والأجد  اقتصاداي وعاليةكفاءة و الأكرث اجملاورة 

يتضمن التحكمي، و و  املصاحلةمركز معل . وابلتايل، هناك حاجة ملحة لتعزيز بشلك وعال ومناسب احتياجات مس تخدمهيا
عادة هيلكةابلذكل  ضاويني املديرية الوطنية ل  رضورة اإ  املصاحلةملعاجلة طلبات هم ص ي ص خت ميكن تسهيل توظيف موظفني اإ

اليت وقعت مع الويبو يف مايو تنفيذ مذكرة التفامه ، بشلك حامس ركزدور املتعزيز  دهد  ،يكون من املفيدس  كام . حرصا
 ت.بديةل لتسوية املنازعاتقدمي خدمات  ، بشأأن2014

 ]هناية الوثيقة[


