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  اآلليات االختيارية لتسوية منازعات امللكية الفكرية

تاذ من إعداد يد أندرو كرسـيت، أ سـ ا ي ملية بمللكية الفكرية السـ باحث بورن للحقوق لك ساعدلوا ألحباث سرتايل األعهد مل ملا
بورن ية الفكرية، جامعة  ملا  *مللك

ية    ....ألفألفألفألف يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا     سـسـسـسـمعلومات أسا

ية إلنفاذ،  .1 شارية ا K نة نة  ثا نشمل برVمج معل هذه اOورة، ويه اOورة ا ت للج ل ملعي س تلفة والZذج م هود ا ]يل ا جلحتل
ن مت^ من  يارات األخرى ا بدي^ وا ما حمل خل ييةهظور للرفال fجK تصادية ع Kنة ملةق يد والقر صواlة حتدي ا وتعرض هذه  .لتقل

بدي^  سوية ا يارية، مبا فهيا ا K يات لالورقة لآل ت ت لل نةللمنازعاتخ يد والقر سـهتدف مواlة ا ص، اليت  تقل غراض هذه وأل. لت
يات"بلكمة ُيقصد الورقة،  تعل "لآ تعامل مع نزاع ما  يأي إجراء من شأنه ا ية الفكريةبأحد حقوق ق ل ية . مللكا ترب اآل لو تع

يارية" وتعرض هذه الورقة ).  إذا اكن اOافع إىل وجودها هو القانونحىت(مبوجب القانون مفروضا وجودها  إذا مل يكن "ختا
تلفة لآل يارية، مبا فهيالخمأشاكال  K بدي^  ختيات سوية ا لا رشاإلنرتنتمنصات تطبقها ، اليت للمنازعاتلت  – ااكت العامةل وا

نة يد والقر صاخلاصة ملواlة ا مت^ يف كام. لتقل بادرات ا يات وتطرح بعض األفاكر حول ا يال ملالمح هذه اآل تضمن  حمل  مل ل حتل ت
 .ا�ال هذا

ست  .2 يال ومقارنة  عتضمن هذه الورقة  ل حتل ساتت رش مؤ متدهتا  يارية، ا ية ا سرشة آ ت عل تلفة، عخ تريتخم  يث تغطي خا حب 
نصامجموعة  ية الفكريةملمن ا ية وحقوق ا نا مللكت والقطاعات ا ع يات يه. لص بشأن  )Google( غوغلسـياسة ) 1: (لوهذه اآل

تجارية" آدووردس ع سل"بشأن غوغل سـياسة و )2(؛ "AdWords آدووردسو) AdSense(آد سانس  لالعالمة ا
توى"بشأن ل غوغسـياسة و )4(؛ "آدووردس حق املؤلف يف"بشأن غوغل سـياسة و )3(؛ "املق¸ة ؛ "لغوغمن  حمإزا« 

                                                *
تقرير تاين اليت ساعدت يف إعداد هذا ا يوV رو للكمة شكر وتقدير إىل  تشـ  .ف

بواآلإن  ست لرضورة آراء األمانة أو اOول األعضاء يف الو يراء املعرب عهنا يف هذه الويقة يه آراء املؤلف، و ي  .لث
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ية الفكرية متنوعة  بني مجموعة "مذكرة تفامه"و )5( خدمات  ومقديم )اليت يغلب علهيا حق املؤلف(مللكمن أحصاب حقوق ا
ية مقرا هلم يتخذون ممن اإلنرتنت تحدة األمر يك من الوالÍت ا ية"(مل تحدة األمر يكمذكرة تفامه الوالÍت ا سـياسة و )6( ؛)"مل

ية الفكرية"بشأن ) Facebook( سـبوكيف ية الفكرية متنوعة  بني مجموعة "مذكرة تفامه"و )7(؛ "مللكا مللكمن أحصاب حقوق ا
تجاريةاتاليت تغلب علهيا العالم(  ؛)"Kحتاد األورويبمذكرة تفامه "( من Kحتاد األورويب مقرا هلم يتخذونممن ) ل ا
ية الوحق املؤلف سـياسة "و )8( يةلفقانون حق املؤلف لأل تجاريةسـياسة العالمات"و )9(؛ )Twitter( تويرتيف  "مقر  "ل ا

شورة عىل تويرتبشأن سـياسة تويرت "و )10(يف تويرت؛  ية ا ناملعلومات ا ملشخص ية سـياسة"و) 11(؛ "ل تحال ا شخصا  يف "لن
سةل اOوية لقانون الرابطة قرارو) 12(؛ تويرت نا فا ية وسطاء"بشأن ) LIDC( مل لسؤو برVمج سـياسة و )13(؛ "اإلنرتنت م

تحقق من أحصاب احلقوق بقه اéي )VeRO( لا يموقع إي يط  )eBay (نهتاك" بشأنK ؛"إخطار دعوى 
ياء املق¸ة "و) 14( يع األ يارية ملواlة  K تدابري شـأفضل ممارسات ا ب ت ية اOوية للعالمات  تتبعهاواليت  "اإلنرتنتعرب خل لا مجلع

تجارية ليباأ سـياسةو) 15(؛ )INTA( لا )Alibaba ("يربوتكت سكند  سـياسةو )16(؛ ")Aliprotect( لأ
ية" بشأن) Second Life( اليف ية الر مققانون حق املؤلف لأل  ."لف

يارية    ....ءءءء K يات ياريةيل اآل K يات ياريةيل اآل K يات ياريةيل اآل K يات تيل اآل ل تحتل ل تحتل ل تحتل ل     خخخخحتل

يارية .3 K يات يل لك من اآل تمت  ل سابقة خحتل ية لالواردة يف الفقرة ا تا ليف ضوء العوامل ا  :ل

يل "1" يلتوى ا يلتوى ا يلتوى ا شغتوى ا شغسـ شغسـ شغسـ تسـ تم تم تم تو: للللم ية؟ى Kملسـما هو ا نده اآل بق  لتصادي اéي  ع تط  ق
شلك "2" شلكا شلكا شلكا ية؟: للللا  لبأي شلك توصف اآل
نصة "3" نصةا نصةا نصةا ية؟ أي نوع ميف: ململململا بق اآل تجارية  نصات ا لن ا تط ل  مل
ية؟: احلقاحلقاحلقاحلق "4" يه اآل بق  لما هو احلق القانوين اéي  عل  تط
تصاف "5" K تصافبات K تصافبات K تصافبات K نبات نتطل نتطل نتطل ساعدةصاحب احلق ليك حيصل عىل يثبته  جيب أن ي اéما :ممممتطل ية؟ ملا  لمبوجب اآل
"6" K بلK بلK بلK نبل نسـ نسـ نسـ يجة  ما يه: تصافتصافتصافتصافسـ ساعدة أو ا نتا ية؟ا توفرهيتاللمل  ل اآل
ية؟يصدره كويف يصدر القرار من هو اéي : إصدار القرارإصدار القرارإصدار القرارإصدار القرارإجراءات إجراءات إجراءات إجراءات  "7"  لمبوجب اآل
ي^ لالعرتاض عىل هل توفر اآل: طعنطعنطعنطعنالالالال "8" سـية و  ؟القرارل
ية "9" شفا يةا شفا يةا شفا يةا شفا ففففا ية؟: لللل تاجئ اآل رش  لهل  ن  تن
ية؟العfدما هو اOافع : اOافعاOافعاOافعاOافع "10"  ل اآل

    غغغغيليليليلللللتتتتشششش ا ا ا اممممسـسـسـسـتوÍتتوÍتتوÍتتوÍت    """"1111""""

تلفة  .4 تصادية  توÍت ا بق عىل ثالثة  يارية  K يات يل أن اآل تح خميوحض ا سـ تط ت ل ل قل م رشو–خ توى ا مل عىل  ع الفردي، مسـ
ناعي معني توى قطاع  صوعىل  تعددة، وعىلمسـ ية  نا توى قطاعات  م  ع ص يات . مسـ هوم أن آ لومن ا بوك وتويرت يسـف وغوغلملف

با بق إال ليوإي ي وأ ند اليف ال  تط و بق. يات اخلاصة بلك مهنالعملا يفسك مذكرة تفامه  تطوعىل العكس من ذ�، 
ية ومذكرة تفامه Kحتاد األورويب  تحدة األمر يكالوالÍت ا ناعي مرشوعات يفمل تعددة يف قطاع  ص  مقديم يف قطاع  – معنيم

تجارة يف قطاع  وخدمات اإلنرتنت توايلعربلمقديم خدمات ا سةالرابطة اقرار أما . ل اإلنرتنت، عىل ا نا فOوية لقانون ا مل  ل
تجارية اوأفضل ممارسات  لية اOوية للعالمات ا ل من القطاعات عدد  لوسطاء اإلنرتنت يف –فقد عوجلت عىل نطاق أوسع مجلع

ية نا عا  .لص
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    األشاكلاألشاكلاألشاكلاألشاكل    """"2222""""

يات  .5 يع آ لوصفت  رشوعات مج ييل ملا بق فعال –تشغيف شلك  ية  تط أي أهنا وصفت يف شلك آ رشوعيفل ومن . مل ا
يات الق ناعي، وصفت مذكرة تفامه الوالÍتلآ ية أيضا يف شلكلصطاع ا تحدة األمر يك ا يZ ترد مذكرة تفامه Kحتاد مل ييل،  ب  تشغ

سةاألورويب و نا فقرار الرابطة اOوية لقانون ا مل تجارية وأفضل ممارسات ل ية اOوية للعالمات ا لا ل ألفضل " يف شلك أد« مجلع
 ."املامرسات

نصات    """"3333"""" نصاتا نصاتا نصاتا     ململململا

ياتغطي  .6 نصاتلاآل يارية مجموعة من ا K ملت تلفةخت نفاذ إىل :] ا تحدة(توزيع لا/ اإلنرتنتلا  ملمذكرة تفامه الوالÍت ا
سةو نا فالرابطة اOوية لقانون ا مل بحث و؛ )ل تجاريةول غوغ(لمواقع ا ية اOوية للعالمات ا لا ل ية المواقع و؛ )مجلع fجK عوسائط
سومواقع األسواق وو؛ )يفسكند ال(بيئات األلعاب و؛ ) وتويرتسـبوكيف( إي ي و مذكرة تفامه Kحتاد األورويب(ق لتا
باو سة وليأ نا فالرابطة اOوية لقانون ا مل تجاريةو ل ية اOوية للعالمات ا لا ل سداد و ؛)مجلع ية اOوية للعالمات (لخدمات ا لا مجلع

تجارية  ).لا

    احلقوقاحلقوقاحلقوقاحلقوق    """"4444""""

يات K احلقوق اليت إن .7 ختغطهيا اآل ليارية واسعة ال يدية"مجيع فهـي تغطي . نطاقت ية الفكرية ا لتقلحقوق ا  أي – "مللك
سج^ وحق املؤلف  سج^ وغري ا تجارية ا ملالعالمات ا مل يات تتجاوز و. والرباءاتوالرسوم والZذج ل لبعض اآل

يارية Kب)فيسـبوك، وتوتري( خت يدية وتعاجل املطا ية الفكرية ا ل حقوق ا لتقل تعلقة اتمللك ، اكنهتاك "رةحلقوق ا�او"مل ا
ية  هوية ورسقة صاخلصو تحال (لا يةنا بغي  ).لشخصا يارية أن يالحظ أن هذه احلقوق ا�اورة ينو K يات ها فقط اآل تتعا خل جل

بقة  توى ملطا رشوعاتمسـعىل  ية؛ فال يغطي ملا نا توى القطاعات ا يارية عىل  K يات عهذه احلقوق أي من اآل لص سـ ت مل  . خ

ثري من .8 لكوشري ا يات Kت ت اآل شلك حمدد إىلخل نة/قرصنُم"مصطلح و" تقليد/ق¸ُم "مصطلح بيارية  تعلق " صقر يف� 
ية الفكرية اليت تطالب هبا ياق أن . مللكحبقوق ا بدو من ا سـو يقة  يسـتخدمان املصطلحنيلي مكرادف النهتاك قبصورة غري د

نع  ية أو توزيع صعالمة جتارية عرب  تجارية ت�حتملصلسلع غري أ نهتاك حق املؤلف عرب إعداد أو دف الرامك، ول العالمة ا
ية حبق املؤلف نفات  ية  سخ حر محمتوزيع  ملص توايل فن تعاريف الواردة يف اتفاق تربس(ل، عىل ا ييف مقابل ا وحىت يف احلاالت ). ل

ية انهتااكت  با ما تغطي اآل لاليت ال ترد فهيا إشارة إىل املصطلحني املذكورين، فغا ية الفكرية من ت� حلل األنواع ألن مللكقوق ا
شأن انهتاك الع يه الكفايةالماتبأحاك�ا  نطاق مبا  تجارية أو انهتاك حق املؤلف واسعة ا ف ا ل تني، ال يوجد أي . ل تا احلا لويف  لك

شلك فرق  ية الفكرية اéي  ية النهتاك حقوق ا يواحض بني طريقة معاجلة اآل نة"أو " تقليدا"مللكل ، من lة وانهتاك حقوق "صقر
ية الفكر يةمللكا تجارية أو حق املؤلف من lة � ثل ش� آخر من أشاكل انهتاك العالمات ا نية اéي  ل  .مي

تصاف    """"5555"""" K تصافبات K تصافبات K تصافبات K نبات نتطل نتطل نتطل     ممممتطل

يل أن  .9 تح ليوحض ا نبات Kتصاف ل يدية متطل ية الفكرية ا تعلق النهتاك املزعوم حلقوق ا بري ف�  تقلشابه إىل حد  ي ك لت مللك ت
يل  تصادي  K توى نظر عن ا شغبرصف ا سـ تل لمل يةق  .لاآل

بحث عن  .10 لند ا نيل لالتصاف إزاء ع يدي بس ية الفكرية تقلانهتاك مزعوم حلق  يارية مللكمن حقوق ا ية ا تمن خالل آ خل
رشوع، ي توى ا ُعىل  مل نظر عام إذا اكنطلب من املدعي مسـ ية برصف ا تا لعادة تقدمي املعلومات ا ل تعلقل  ي Kنهتاك املزعوم 

سج^ أو عالمبرباءة سج^ أو م أو عالمة جتارية   املعلومات الاكم^ "1": مسجل أو حق مؤلفرمس أو منوذج مة جتارية غري 
تجارية أو و "2"؛ لالتصال ملدعي منوذج لموضوع الرباءة أو العالمة ا اOو« و "3"أو حق املؤلف املزعوم انهتاكه؛ لالرمس أو ا

ية الفكرية تسجيل اليت يزمع املدعي اOول أو  ية الفكرية، إن وجد؛ و "4"فهيا؛ مللكحقوق ا يل حق ا مللكرمق  تسج
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تجو "5" يات ملنا يةلعملات أو ا سج^ موضوع املعنا سلع ومللرباءة ا ها العالمةلاخلدمات ال، وا سامت ليت جسلت  تجارية، وا ل ا ل
برصية و تجات اليت تؤكد اOعوى حقوق لا سج^؛ رسو�ا أو مناذlا ملنا لمتكني بدرجة معقو« اليت تكفي املعلومات و "6"ملا

تقد املدعي املادة أن حيدد يف موقعه اإللكرتوين ماكن من ملرشوع ا نهتك حقيعاليت  ته الفكريوقتأهنا  ناوين ملكي  عة، أي 
توى اéي يدعى اإلنرتنت اليت تفيض  حملبارشة إىل ا يد بأن املدعي و" 7"نهتك احلق؛ يأنه م ية أن يفإعالن  سن  نتقد  حب يع

ية الفكرية عىل تخدام حق ا مللكا ية الفكرية أو من سـ شكو مهنا، مل يرصح به صاحب حق ا نحو املوصوف، لطريقة ا مللك ا مل ل
نه أو القانون؛  عنوب  يد   وختضع لعقوبةحصيحة واردة يف إخطار املدعيبأن املعلومات اليفيد إعالن و "8"ي ميني و نث  تفا ل حل

ية الفكرية أو نه؛  مللكبأنه صاحب حق ا يابة  ترصف  عمرصح (  ن يع اإللكرتوين أو الفعيل و" 9"لل تو قا  .للمدعيل

ية .11 يدي من خالل آ ية فكرية  تعلق دعاء حدوث انهتاك مزعوم حلق  لوف�  تقل ناعي  ملكي توى قطاع  صعىل  واحد مسـ
ية نا عأو قطاعات  نة جيب توص تعددة، توجد رشوط  معي  نيل Kتصاففرها م ية  "أفضل ممارسات"تشرتط حيث . لن مجلعا

تجاريةلاOوية للعالما ثال، أن يقدم صاحب لت ا سج^ ما ييل م،  تجارية ا ملالعالمة ا ي: نمن أجل Kتصافل يل تفصوصف 
يل عىل و املزعومة؛ املعامالتفيه حدثت معلومات حتدد موقع اإلنرتنت اéي وناليت يزمع أهنا غري قانوية؛ للمعامالت  Oأن لا

تخدام ليشء املق¸ املزعوم قد مت رشاؤها سج^ يف ودمات؛ م اخلمنصة مقدسـ  ية عالمة جتارية  بت  مما  ملك واحد أو أكرث يث
سلع املق¸ةو؛ نن األنظمة القانوية املعمول هبام يع ا ليان بأن  ب موضوع Kدعاء سوف يؤدي إىل اإلرضار بصاحب العالمة  ب

تجارية ها ؛لا هود اليت بذ ل ووصف  بارشة مللج سأ«  ية حلل ا سن  تجارية  مصاحب العالمة ا مل ن حب سلع املق¸ة املزعومة ل لع ئع ا
هود( سري لعدم بذل هذه ا جلأو   ).تف

نبل Kتصافبل Kتصافبل Kتصافبل Kتصاف    """"6666"""" نسـ نسـ نسـ     سـ

تلف  .12 ختشلك عام،  نبل Kتصاف ب تاسـ رشوع أو حة وفقا ملا إذا اكنتملا توى ا يارية تعمل عىل  K ية مل اآل سـخ ت عىل مل
ناعي مسـتوى  ية(لصالقطاع ا نا عالقطاعات ا نبل Kتصاف ). لص بة لألول يه بفسـ يةلنسـ توى "1": ئيسـصفة ر حمل إزا« ا

ثل انهتااك؛  بني أنه  مياéي  سابو "3"؛ ا�ال تعطيل" 2"ويت حليق ا سـمي . تعل نبل Kتصاف تقغري أنه ال ميكن  ئات سـ فإىل 
بة  ناعي لنسـ لصتوى القطاع ا ية(ملسـ نا عالقطاعات ا هو«) لص لسنفس ا  .ب

يارية لفعلو .13 K يات ية من اآل ت، فإن لك آ ل تص^ خل بات Kنهتاكملا ند إ تلفا  ية تقدم حال  نا ثلقطاعات ا ع خم ع . لص
تضمن إجراءات  سحبتمفذكرة تفامه Kحتاد األورويب  تضمن . للإلخطار وا سةيو نا فقرار الرابطة اOوية لقانون ا مل  أيضا هذه ل

ية اكإلنذارات(اإلجراءات، إلضافة إىل أوامر احملمكة  شفوأوامر ئ القضا برصف يط لإلنرتنت سـضد و اليت تصدر )لكا
ن ثور عىل أي خطأ من جانبلا يط اإلنرتنت لعظر عن ا بق. سـو تجابة  تطو ية خطة ا تحدة األمر سـمذكرة تفامه الوالÍت ا يكمل

ية تلزم  ُتدر يذ عقوت جي تخدمني، ضدبتنفمقديم خدمة اإلنرتنت  بث للرفع امهنا ملسـ ا تزنيللخلفض املؤقت يف رسعات ا  لأو ا
يد اأو لكهيام نفاذ إىل اإلنرتنتلتقي وا تجاريةأفضل ممارسات وتقرتح . للملؤقت  ية اOوية للعالمات ا لا ل تصاف  مجلع نبل ا ختتلف سـ

تالف ا شمل . ملنصةخ بحث،  بة إىل مواقع ا تو ل نبل Kتصاف لنسـ يدسـ بة للتعامل مع وضع عالمة  أو لتجما نسـارتفاع 
يد؛ وف� شاط  شري إىل  به يف أهنا  نة  تقلعرض ألفاظ  ن ت ش تي ي سوقمع تعلق مبواقع األسواق وا ت  شمل ،لي نبل Kتصاف ت  سـ

يني؛  لنفاذ إىل خدمات املواقع، واإلحا« إىلمن ااOامئ احلرمان  نسؤويل إنفاذ القانون ا بة إىل مقديم خدمات ملعم لنسـو
سداد، سداد  يف إهناءةاملقرتحنطريقة Kتصاف متثل ت لا  .لخدمة ا

    إصدار القرارإصدار القرارإصدار القرارإصدار القرارإجراءات إجراءات إجراءات إجراءات     """"7777""""

ت .14 توى يف�  ها عىل  يات اليت مت  سـعلق آل مل رشوعاتحتليل هور، ملا تاحة  يل جدا من املعلومات ا للجم، ال يوجد إال ا مل لقل
شخص اéي   ال توجدمفثال، . يصدر هبا قراره ادعاء حدوث انهتاك للحقوق، والطريقة اليت يبت يفلإن وجدت أصال، عن ا

هور عن  تاحة  للجممعلومات  شأن سـياسة م شخص اéي يقرر  "دووردس املق¸ةسلع آ"بغوغل  تعلق  لف�  أو رفض ي
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ننيواإلعالVت تعطيل  يق يف "غوغل يعلن فقط أن فاملوقع املعين . يمت هبا ذ�يت ، والطريقة الملعلإيقاف ا لتحقسوف يقوم 
شاكوى املعقو« ليع ا  ."مج

تعلق بإصدار القرار ويرد وصف  .15 بلإلجراء ا يات Kأكرب تفصيل مل تيف اآل توى القطاعات يارية اليت خل سـبق عىل  متط
ية نا عا شلك لك تورد حيث . لص ثال، تعل�ت مفص^  ية،  تحدة األمر لمذكرة تفامه الوالÍت ا ممل  "برVمج إنذار حلق املؤلف"يك

شارك من مقديم خدمة اإلنرتنت يةمOى لك  تا ناوين ا ل، حتت ا ل ية " 1": لع خطوة اإلقرار؛ و "2"؛ لأويةتثقيفخطوة 
يف؛ تدابري خطوة و "3" يفو "4"لتخفا مشارك من كام يرد يف املذكرة أيضا أنه جيب عىل لك . لتخفخطوة تدابري ما بعد ا

تعلقة حبق املؤلف إىل اسـfرة  تقدمي "1":  خدمة اإلنرتنتمقديم تقل"ملإنذاراته ا مسـبري  حمايد كخبري تقين " يعرف ("خ
تقلني يني حمايدين  سـتقل أو خرباء  ن مسـ تقل كجزء  )"تقم بري ا تعراض ا ملهنمن ا سـ خل خدمة  مقديممشارك من جية لك ملسـ

ية يف و "2"؛ اإلنرتنت سن  نظر  نا حب ية مقدم خدمة اإلنرتنت وأيةيأل يق  تقل خبصوص  بري ا مهنج اقرتاحات يقد�ا ا ب سـ تطخل  ةمل
ها علهيا لنات يقرتح إدخا  .حتسي

    الطعونالطعونالطعونالطعون    """"8888""""

توى توفر  .16 يارية عىل  K يات سـبعض اآل ت مل رشوعاتخ تاجئ ،ملا ية الطعن يف  ها، ش� من أشاكل  ن ويس  معل لك ل
ية الفكريةوقانهتاك حقدعاوى  نصات . مللك ا مسمح  ية الفت fجK لطعن  )سـبوكيفتويرت و(عوسائطسات  حلألحصاب ا

تاجئ تجارية  دعاوى انهتاك العالماتقرارات ل، ويس يف حق املؤلفانهتاك دعاوى  نفقط يف  سج^(لا سج^ وغري ا ملا أو  )مل
ية أو  تحالصانهتاك اخلصو يةنا ثل، فإن . لشخص ا سمح منصةملو ند اليف لأللعاب  ت  يهسك Kنهتاك  يف دعاوى علللمدعى 

تاجئ تقدميبأن  تعلق  بن بإخطار مضاد ف�  يد حيث إ(انهتاك حق املؤلف دعوى ي ية الفكرية الو حن هذا احلق هو حق ا مللك
نصةهذه  ينطبق عىلاéي  نح ). ملا سوق إي ي اآلمتو نصة ا يارية  K لية مل ت سات فرصة الطعن يف أيeBayخل  حل أحصاب ا
تجاريةتتصل انهتاك ٍسار يف دعوى قرار  سج^( للعالمات ا سج^ وغري ا ملا  .والرسوم والZذج وحق املؤلف والرباءات )مل

تضمن وسا .17 ها،  ية، ويس  نا توى القطاعات ا يات عىل  ثل، فإن بعض اآل تو ع لص سـ ل لكمل ل فتسمح مذكرة  .ئل للطعنم
تعلق تقل ف�  تعراض  شرتك بأن يطلب إجراء ا ية  تحدة األمر يتفامه الوالÍت ا سـ سـ للم ممل تعلقة حبق املؤلف يف يك مل إلنذارات ا

تعلقة حبق املؤلف بقة ا يف واإلنذارات ا ملتدابري ا ملسـ سة، يف حني يقيض لتخف نا فقرار الرابطة اOوية لقانون ا مل بغي ل أن ين بأنه 
توى يي تخدمني الطعن يف إزا« أي  ُكون مبقدور ا حم ثل انهتااكملسـ   .ميزمع أنه 

ية للطعن، فإن درجة  .18 تضمن  يات اليت  بة إىل اآل معلو ت ل شفلنسـ نا ملموسالكا با باين  ها  تعلق بطريقة  ي ف�  ت ت تي  .معل
ية يف كشف لاو تحدة األمر يكمذكرة تفامه الوالÍت ا يلبيتسم مل ال حتدد فقط األسس اليت ميكن ـي فه: لتفصأكرب درجة من ا

تقدم لطعن  لناء علهيا ا يار ب يقمعو تعراض الواجب  Kب نظر يف الطعن هتطسـ شرتط أيضا أن  ي، بل  تقل طرف ت مسـحمايد 
يه أن يقدم  نطقي"علجيب  يارية .  لرفض الطعن"ملوصفا موجزا لألساس ا K يات تضمهنا اآل يات اليت  توملقارنة، فإن ا ل ت خلعمل

تو رشوعات ى مسـعىل  تالفا شديداملا ختلف ا يا، وأساس يُفالطعن : خت يه دا خلنظر  بت يف ف يلزم الطعن غري حمدد، وال لا
باب إبداء   .القرارسـأ

ية    """"9999"""" شفا يةا شفا يةا شفا يةا شفا ففففا     لللل

تاجئ  .19 شور من  نإن ا يارية ليات اآلملن Kل نازعات تسوية تخ بدي^ ملا بل ا ل يةأيتفرض  فال .حمدود للغايةلسـ نوع  أي لة آ
ية يف لمن ا معشفا رشوعني من إومع ذ�، ف. لهاف ناك  من  بق رشوعات ملاه رشان ليةاآلتطاليت  يارية  K ن يخ معلومات لفعل ت

تخدا�ام شف . سـعامة عن ا نظامهت(عن عدد وهوية أحصاب حق املؤلف  غوغليكو بحث اليت اéين  )ممو تاجئ ا لبوا إزا«  ن طل
سحبيرت عدد إخطارات توموقع ذكر يو. زمع انهتاكهُحلق مؤلف يتتربط مبادة ختضع  تعلقة حبق املؤلف اليت لا ي ا واليت تلقاها مل

تأثر هبا سات اليت  تخدمني وا ئوية مهنا إىل إزا« املادة، وعدد ا بة  تتؤدي  حل سـ ملسـ  .من
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    اOوافعاOوافعاOوافعاOوافع    """"10101010""""

شلك عام، ثالثة دوافع وراء .20 ناك،  ببدو أن  ه يارية ليات اآل ي Kل بل تسوية تخ نازعات  سـا بدي^لمل جرى اليت  لا
ها يف هذه الويقة تعرا ثا تجارية: ضسـ نب عقوت انهتاك حقلاحملافظة عىل الزناهة ا تخدمني، و يف ا جت، و ملسـ ية وقتثق مللك ا

 . الفكرية

توى  .21 يات عىل  تجارية دافعا خاصا وراء اآل ترب احملافظة عىل الزناهة ا سـو ل ل رشوعاتمتع يات ملا رشوعات ل، ال سـ� آ ملا
يل األسواق اإللكرت يةبتشغاليت تقوم  نصة بوشلك عام، فإنه من مصلحة. نو نصة بذاهتا – ملزئن ا  بقدر -مل ومن مثة مصلحة ا

تعامل مع انهتااكت حقوقما هو من مصلحة أحصاب حق ي^ فعا«  ية الفكرية أن توجد و لل ا سـ ية الفكريةوقمللك نح مللك ا ثل  م  م
سلع املق¸ة  .لا

تخدمني  .22 يف ا بدو أن  سـو ملي سلوك اتثق تعلق  ملف�  ل ثل ي ية الفكرية  تصل حبقوق ا بول ف�  سلوك غري ا ميبول وا ي مللكل ملق ق
يا يارية ليات اآل وراء فدافعا إضا Kل بل تسوية تخ نازعات  سـا بة إىل لمل بدي^، عىل األقل  سـا بق يف ليات اآللنل تطاليت 

ناعي ثال، أن من بني أهد. لصالقطاع ا ية،  تحدة األمر متذكر مذكرة تفامه الوالÍت ا يك ها ملف سـهتلكني"فا مليف ا  وإعاقة تثق
توى  سـهتلكني إىل مصدر ا يه ا حملKنهتاك عىل اإلنرتنت وتو مل رشعي ج  ."عىل اإلنرتنتلالقانوين ا

نب عقوت .23 ثل  جتو ية الفكريةوق انهتاك حقمي ية من و دافعا آخر، مللك ا سائد وراء لك آ لهو بال شك اOافع ا ليات اآلل
يارية  Kل نازعات تسوية تخ سـا بدي^بل لمل شمل، كجزء من . لا ية  تفلك آ نبل Kتصاف ل تضمهنا، صورةسـ من صور  تاليت 

سحب"إجراء  تلفة، . "لاإلخطار وا ية ا رشيعات الو بات ا تجابة  ]وقد مصمت هذه اإلجراءات لال ن تطل طسـ ل قانون مثل تمل
تحدة  يةبشأن ملالوالÍت ا ية الر مقحق املؤلف لأل ية لف ثل طن والقوانني الو يه Kحتاد األورويبلمتتاليت  تجارة جتو تعلق  ل ا مل

ية بق عىل ، اéي حيد من اناإللكرتو نا"تعترب أي اليت (تطلعقوت اليت  بة إىل "ممالذا آ مقدم خدمة اإلنرتنت اéي  )لنسـ
نهتك حق تيف مادة  ية الفكريةوقيسـتض رسعة ،مللك ا بادر مقدم اخلدمة عىل وجه ا يث  ل  ي نفاذ إىل إزا« بح ي^ ا لو  )"حسب"(سـ

ية  يه معلومات  ند  فعلاملادة  سحب يف واOافع إىل إدراج إجراء . عن وجود املادة )"اإخطار"(تلقع عىل ليات اآللاإلخطار وا
رشوع واحض ملتوى ا رشوع من املالذ : مسـ تفادة ا ملهو يكفل ا سـ اإلخطار ومثة دافع إضايف وراء إدراج إجراء . اآلمنالقانوين ف

سحب  يات لوا سة الرابطة اOليف آ نا فوية لقانون ا مل ناعيعىل ل لصتوى القطاع ا يق بني إجراءات: مسـ  اإلخطار لتنسـا
سحب  بعة يف لوا رشوعات ملتا ناعيملا  . لصيف ذ� القطاع ا

مت^املالحظاتاملالحظاتاملالحظاتاملالحظات    ....ججججميميميمي بادرات ا مت^ وا بادرات ا مت^ وا بادرات ا مت^ وا بادرات ا حملحملحملحمل وا     ململململ

نة وKن .24 يد والقر يارية ملعاجلة ا K يات تعراض الوارد أعاله لآل K تاجات يص ا صميكن  تقل ت ل سـ ت لتلخ خسـ هتااكت األخرى ن
ية الفكرية كام ييل رشاكت : مللكحلقوق ا ية ا متدة Oى أ رشة و يارية  K يات لإن اآل ت بخ ت غلل معن توىم نصاتمسـعىل   مل مجموعة من ا

ناعات يف، إن . لصوا نة، مع فرق  يد والقر يدية حلقوق حق املؤلف، مبا فهيا ا يع Kنهتااكت ا يات  طفوتغطي اآل ص تقل تقل مج لل ل
بات Kتصاف العامة.  طريقة معاجلهتاموجد فرق أصال، بني بري  شابه إىل حد  نو تطل ك مت باتت توى اإل يات رمغ أن  ث يف اآل سـ  مل

بات يرتاوح ما بني دعاوى غري حمقق فهيا وأد« موثقةاملطلوب تحديد ا  ّ تطل ها . ملل ية اليت  بل Kتصاف األسا متنحو سـ ن سـ
يات يه نوع من  سحب"لاآل ثل –" لا نهتكحسبم  نفاذ إلهيات املواد اليت  نع ا ية الفكرية أو  ل حقوق ا م يات . مللك تخدم اآل لو تسـ

ي^ يا يوفر درجة  رشاكت إجراء دا توى ا قلعىل  خل لسـ ية  م شفا فمن ا تاجئ مهنايشء  أو الل يات أو ا نف� خيص ا تاح . للعمل توال 
نص. بشلك عام إجراءات الطعن تجارية  سامه يف احلفاظ عىل الزناهة ا يات  للمولنئ اكنت اآل ل ت شأن ل تخدمني  يف ا بات و ملسـ تثق

تفادة من  سامح ملقديم اخلدمات عىل اإلنرتنت ال همني هو ا ها ا ية الفكرية، فإن دا سـحقوق ا ل مل فع  املالذ القانوين اآلمنمللك
Íية الفكريةل تفاد  .مللكلعقوت عىل انهتااكت حقوق ا
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يارية عىل ثالث lات فاع^ ويه .25 K يات تونطوي اآل ل ية مقدم خدمة" 1: "خت بق علهيا اآل ل اإلنرتنت اليت  مقدم (تنط
ية الفكرية اéي يزمع تعرض حقوقه لالنهتاك " 2"؛ )اخلدمة تخدم اخلدمة " 3"؛ )صاحب احلقوق(مللكوصاحب حقوق ا مسـو

نهتك املزعوم للحقوق  نهتك املزعوم(ملا شغاالت حتديد نومن املمك). ملا ها احلايللك lة فاع^ نا  .قف يف إطار مو

ية وكفاءهتا، والمعنياقدم اخلدمة سـيكون مف .26 ية اآل ل بفعا بات املالذ اآلمن وإن  ل ثل  ية  تطلسـ� ما إن اكنت اآل ت ملل مت
يا عىل من يقوم بإدارهتا ئا أقل  شلك  سباكنت  ب نت رشاكت . ع توى ا يات عىل  لومبا أن اآل سـ بلمل  مقدم اخلدمة قمصممة من 

ميكن القول بأن هذه اآل يات،  يه اآل بق  لاéي  ل عل فنط نرصين املذكورينت بق عىل . لعيات حتقق ا سه  بدو أن القول  نطو نف يي
رشاكت يف القطاعات  بري من ا هام  بدو، مصممة بإ يات، عىل ما  ناعة ألن هذه اآل توى قطاع ا يات عىل  لاآل ك ي ل لص سـ سل م

ية ية ا نا نا ع  .ملعلص

يكون صاحب احلقوق  .27 ية وكفاءهتا، والمعنياسـو ية اآل ل أيضا بفعا ي ل بل Kتصاف املرغوب لسـ� إن اكنت اآل يح  نة  سـ تت
يا عىل فهيا وإن اكنت  ئا أقل  سبشلك  ب نت سحب"كون يوقد . مسـتخد�اع  ونل Kتصاف األسايس هيسبشلك يي اé" لا

يه صاحب احلقوق فاحلد األدىن من Kتصاف اéي يرغب  بل . ن سـويف بعض احلاالت، قد يرغب أحصاب احلقوق يف 
تصاف أكرث  ية نا ثل –عموضو ملنع ام  شف عن املعلومات لواكالت اإلنفاذ، ولكن قد ال تكون م لكنهتكني املعاودين ألفعاهلم، وا

بة ألحصاب احلقوق. متاحة بوال  ية معقوال و سـويس من الواحض ما إذا اكن عبء اآل لنل مق  .ل

شغاالتيبدو أن و .28 Kمت^ أكرث ن نهتك املزعومبكثري حمل ا بة  للم تعلق هذ. لنسـ شغاالت توعىل وجه اخلصوص، قد  K نه
ياريةاإلجرايئ لنصاف إلاملعقو«  K يات تآل يات. خل لويس من الواحض إن اكنت اآل لمنهتك املزعوم؛ ل يقرنة الرباءةمتنح " 1: "ل

نازعة" 2" ياد ملوتفصل يف ا بت(حب  بل لأي ا نازعة من  ق يف ا يس ( أية مصاحل كيانمل نازعةيجةنتخاصة يف ل  بق " 3 "؛)مل ا تطو
نازعة؛ معايري قانو سوية ا بة ومعقو« يف  نا ملية واحضة و ت سـ ناسب ودرجة Kنهتاك؛" 4"من تصاف  بل ا يح  تو تت ن سـ يح " 5"ت تتو

بة ملراجعة قرار خاطئ  نا ية  سـآ يه(مل ها" 6"؛ )فأي الطعن  تا ية وف� خيص  يق اآل ية ف� خيص  شفا يح ا جئو ف نت ل ب ل  .تطت

29. تعلقة  شغاالت ا K تقاد أن K بغي ملوال  ن ع نهتك املزعوم إلجرايئ لانصاف إلني بة  ية  ها أ يارية  K يات للمآل سـ مه ت لنل ل خ
تعاطفاéي (فقط  ثري من ا يان  لال حيظي يف غالب األ بك يع أحصاب املصلحة ألهنا )ح ية Oى  تيس أيضا أ مج، بل إهنا  مه تك

ية الفكرية مللكتربط بزناهة نظام إنفاذ حقوق ا سوية. ت يارية بدي^  ية ا بار آ تويف حا« ا ت ل لت خ تلقى ع نصفة فلن  نازعات غري  ت ا ممل
هور العام بريا من ا مجلدعام   .ك

شغاالت .30 ناك جمال الختاذ تدابري ملعاجلة ا نو شأن  أحصاب احلقوقه سوية ب  بدي^  يارية ا K يات ية وكفاءة اآل تفعا ل ت ل لل خ
نهتك املزعوم يات جتاه ا نازعات وشأن إنصاف ت� اآل ملا ل ب بادرات V. مل ناول ت� ا ّوميكن أن  مل يات تت ل من مضمون اآل

 .تطبيقها وطريقة

بادرات اليت تعاجل  .31 تخذ ا ملوقد  شأن مضمونت يارية عددا من األشاكل مهنا ويقة  ية ا ب آ ث ت ية"خل تو بادئ ا جهيا ل حتدد " مل
يارية" أفضل املامرسات" ية ا تاملربطة بآ ل نةخت به أفضل ممارسات . معي  شـوتكون ت� الويقة عامة نوعا ما و ية اOويةتث لا  مجلع

تجارية سلع املق¸ة عىل حد سواء وتعكس مجموعة أوسع من املصاحل لللعالمات ا نة وا ناول القر ل، ولكهنا  ص مبا يف ذ� مصاحل (تت
يال أال وهو   أيضاومن ت� األشاكل). منهتك مزعوم ية"تفصشلك أكرث  جياسة عامة منوذ ث أي ويقة حتدد األحاكم –" سـ

ية  ية(سـاألسا ية واملوضو عاإلجرا ية) نانويةالق - ئ ية منوذ جآل يةل توى اéي يوجد يف العادة يف املامرسات احلا يقة  ل بلغة د ملسـ . ق
بادرات ش� آخر وهو  تخذ ت� ا ملوقد  بادئ  -" القانون غري امللزم"ت بهية  بادئ  تضمن  مبأي ويقة غري ملزمة  ت شث  املعاهداتم

شرتكة لعام ومن ذ�  بو ا ية الو ملتو ي شأن حامية العالمات2001ص تجارية عىل اإلنرتنتب  شأن . ل ا بوميكن لقانون غري ملزم 
نازعات أن حيقق ما ييل سوÍت ا بدي^  يارية ا K يات ملاآل ت ل ت لل شأن املالذ اآلمن يف القانون " 1: "خ ية  بيذ أحاكم منوذ ج تنف

ية " 2"الوطين؛  ية وموضو ية إجرا يذ أحاكم منوذ عو ئ ج تو-تنف يارية عىل  K يات سـ قانوية عىل اآل ت ل من رشاكت أو خ لى ا
ية نا عالقطاعات ا  .لص
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بادرات اليت تعاجل  .32 تخذ ا توقد  مل نازعات طبيقت سوية ا يارية بدي^  ية ا مل آ ت ت لل تق^ شلك تقدمي خ   أي– للخدماتمسـlة 
نازعة يفتقدمي خدمة الفصل يان حمايديف  مل ا ية من طرف  كإطار اآل تا يف طعن أو  ذ� وقد يكون. ل نازعة أو  بتا أويا يف ا مل ل ب

سوابق ف� خيص . هياملك ثري من ا لوتوجد ا تق^ اليت لك هات ا ملسـا ية الفكرية تقدم خدمات جل مللكالفصل يف انهتااكت حقوق ا
بو تحكمي والوساطة مجموعة من . يومهنا الو بو  للويقدم مركز الو هرها اخلي نازعات ومن أ بدي^  سوية ا تعلقة  شدمات ا للم ل ت لمل

نازعات أسامء احلقول مسوية  نازعات أسامء احلقول اإلياكنسـياسةار  يف إطت سوية  م املوحدة   .لت

ية يف إنفاذ  .33 نازعات تضطلع بدور يف غاية األ بدي^  سوية ا يارية  K يات مهويف األخري، جتدر اإلشارة إىل أن اآل للم ل ت ت للل خ
ية الفكرية ت. مللكحقوق ا ُوقد ا ياتمدتع ميي – عىل نطاق واسع ل ت� اآل فه ولكن رمغ تطورها ا تعاين من ـي لتنظ

K ها . قصورالأوجه وختالفات يات وكفاءهتا وإنصا ية ت� اآل سني فعا ناك جمال للعمل عىل  فو ل ل حت  زناهةال ومن مثة تعزيز –ه
شام^ ية الفكريةل لا  .مللكنظام إنفاذ حقوق ا

 ]ث الويقةهناية[


