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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   1024مارس  5ا 

 
 

 وضع مناذج عمل جديدة لتوزيع احملتوى احملمي مبوجب حق املؤلف

عداد ورويب املرصد من ا   *الفكرية امللكية حقوق عىل للتعدايت الأ

 مقدمة أأوال.

ىل 383/1021 الأورويب الاحتاد الحئة عهدت .2  والرسوم التجارية العالمات) ادلاخلية السوق يف التنس يق مكتب ا 
ىل هتدف مبهام"( املكتب( )"والامنذج  ماكحفة يف الاحتاد ومؤسسات اخلاص والقطاع الوطنية السلطات أأنشطة ودمع تيسري ا 

( والأنشطة املهام) 1 املادة من( ز) 1 الفقرة وتنص /EC.1004/48 ابلتوجيه املشموةل الفكرية امللكية حقوق عىل التعدايت
ىل تؤدي جديدة تنافس ية معل مناذج تطوير" املكتب يتوىل أأن عىل اذلكر أ نفة 383/1021 الالحئة من  املعروض زايدة ا 

ذاكء املعلومات تبادل وتشجع واال بداعي الثقايف احملتوى من القانوين  ".الصدد هذا يف املس هتكل وعي وا 

 العام القطاعني من املصاحل أأحصاب من ش بكة عن عبارة الفكرية امللكية حقوق عىل تعدايتل ل  الأورويب املرصد .1
 هذه وتعزيز الفكرية امللكية حقوق عىل ابلتعدايت املتعلقة املسائل بشأأن ال راء وتبادل التعاون زايدة املرصد ويشجع. واخلاص

صص احملددة، العمل أأفرقة من عددا الش بكة هذه وتتضمن. احلقوق  وقد". الرمقي العامل يف الفكرية امللكية" ملسائل أأحدها ُيخ
 يتعلق فامي اجلديدة العمل ومناذج اال نرتنت عىل املؤلف حق عىل التعدايت مع للتعامل اخلرباء من فرعيا فريقا الفريق هذا أأنشأأ 

 .املؤلف حق مبوجب احملمي للمحتوى القانونية ابلعروض

الصة الورقة هذه .3 ىل الورقة وهتدف. اذلكر أ نف الفرعي الفريق  مع ابلتعاون املرصد موظفو أأعده لتقرير خخ  توضيح ا 
 ابس تخدام املؤلف حق مبوجب احملمي احملتوى من خمتلفة أأنواع لتقدمي اخلدمات صناعة تراها كام اخملتلفة التجارية العمل مناذج

 .اال نرتنت تكنولوجيات

                                                
*

 ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة أ راء املؤلف وليست ابلرضورة أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.ثل ت  
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جراء عقب ادلراسة أأجريت .4  حق قطاعات مبختلف تتعلق بأأرقام الأحيان بعض يف تخس تمكل وقد ،نوعي حتليل ا 
ىل ادلراسة نتاجئ تستند ال حال، أأي عىل. توافرها حال يف املؤلف  والاحتادات الرابطات ممثلو قدم فقد المكية، البياانت ا 

 مثل أأخرى مصادر من مس متدة مبعلومات ادلراسة واس تخمكلت .التقرير حمتوى معظم الأورويب املس توى عىل العامةل الصناعية
 .اال نرتنت ومواقع ادلولية واملنظامت الوطنية واملؤسسات الأورويب الاحتاد

ىل نشري أأن املهم من البرصي، السمعي ابحملتوى يتعلق فامي .5  يةالسمع  للمواد الأورويب املرصد به اضطلع اذلي العمل  ا 
 اخملتلفة البرصية السمعية الأسواق بشأأن معلومات املرصد هذا ويقدم (.فرنسا) سرتاس بورغ يف أأورواب جملس ومقره البرصية

 السمعية للصناعة اخملتلفة القطاعات عىل تؤثر اليت القانونية ابملسائل املتعلقة التقارير املرصد حيلل كام وتويلها، أأورواب يف
 . 1البرصية

 مناذج معل جديدة للمحتوى احملمي مبوجب حق املؤلف .اثنيا

 املوس يقى املسجةل أألف.

 يف املوصوفة التقليدية الامنذج من مزجيا املزتايدة اخلدمات تقدم املوس يقية، اخلدمات وتوسع وحتسن تطور اس مترار مع .3
 يف مجيعها التدفقي والبث السحايب والتخزين الاجامتعية والعنارص التزنيل معليات اخلدمات هذه تشمل وقد. احلايل الفصل

ضافة خدماهتم حتسني عىل التجزئة جتار ويعمل. الابتاكر الرمقية املوس يقى وتدفع. واحد أ ن  جديدة ووظائف سامت وا 
 مقطوعة مليار 2,3 تزنيل 1021 عام يف ومت. للمس تخدم عام بشلك أأفضل جتربة املرخصة اخلدمات تقدم أأن تضمن ابس مترار

 عن% 22 نسبهتا بزايدة رمقي أألبوم ماليني 102 بيع مت كام ،%8 نسبهتا بزايدة العامل أأحناء مجيع يف ةمفرد موس يقية
  1022.2 عام

 الاشرتاك خدمات .2

 ما لك" أأساس عىل بأأمكهل الكتالوج يغطي شهري رمس مقابل للمس هتلكني ممتزية خدمة الاشرتاك خدمات تقدم .2
 مس توى خالل من غالبا) فقط الشخصية احلواسيب خالل من الاس امتع تتيح أأن اخلدمات لهذه ميكن كام". حتميهل ميكنك

 احملمول الهاتف عىل املؤقت التخزين أأو الاس امتع عىل عالوة ،(1.5 الفقرة انظر – ابال عالانت مدعوم/ جماين اخلدمة من
ما واحدة حزمة يف الاشرتاك خدمات من العديد وتقَدم. أ خرين أأشخاص مع التشغيل قوامئ بتقامس يسمح اذلي  مع ا 

 يف منوا الأرسع اجملال الاشرتاك خدمات وتعد اس تخدامه، سالسة يتيح مما ،احملمول الهاتف يف أأو اال نرتنت يف الاشرتاك
ذ الرمقية املوس يقى ىل 1021 عام يف فهيا املشرتكني نس بة وصلت ا  ىل والعائدات% 44 ا   .%31 ا 

 التزنيل .1

 مقطوعات تتضمن قد  مسجةل رمقية موس يقى تتيح حيث للمس هتلكني متنوعة خيارات التزنيل خدمات تقدم .8
 احملموةل والهواتف احلاسوب طريق عن رشاؤها ميكن موس يقية فيديو ورشائط ممزية خاصة ومواد وأألبومات مفردة موس يقية

خشرَتى، امللف حتميل ومبجرد. اللوحية واحلواسيب ىل نقهل الغالب يف ميكن امل  أأيضا مصمت وقد. املوس يقى لسامع هجاز أأي ا 
 بسوين أأو تليفزيون بأأي املتصةل set-top box الرمقي الاس تقبال أأهجزة مثل أأهجزة مع مبارشة للعمل خصيصا الأهجزة بعض
 .3 س تيشن بالي

                                                
1

 portal/home-http://www.obs.coe.int/web/obs.  
2

 .1023 الرمقية ىعن املوس يق الاحتاد ادلويل لصناعة التسجيالت الصوتيةتقرير  

http://www.obs.coe.int/web/obs-portal/home
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 السحاب .3

ماكنية موس يقية، مجموعات رشاء للمس تخدمني السحابية املوس يقى خدمات تتيح .9  كثرية أأحيان يف أ لية بصورة ختزيهنا وا 
لهيا للوصول اال نرتنت عىل  أأي مقطوعات ومطابقة بأأمكلها، مجموعة وضع للمس تخدم تتيح أأخرى خدمات ومثة. وقت أأي يف ا 

ىل مجهوره يصل كتالوج لهيا الاس امتع للمس تخدم يتيح مث ماليني، ا   تشمل الأهجزة من واسعة مجموعة خالل من وقت أأي يف ا 
م ملفات ومشغالت احلواسيب  أ ي رشاكت وتقدم .الفيديو أألعاب وأأهجزة الرمقية الاس تقبال وأأهجزة اذلكية والهواتف 3 يب ا 

 .املوس يقية خدماهتا خالل من حسابية ختزين مساحات مجيعها وأأمازون وجوجل تيونز

 حملمولالهاتف ا .4

 قدرهتم يعوق أأن ادلامئ للتحرك ينبغي وال. للموس يقى اس تخداهمم يف احلرية من واملزيد املزيد يف املس هتلكون يرغب قد .20
ىل الاس امتع عىل  فتقدم الأهجزة، أأنواع مجليع احملمول الهاتف خدمات معظم ال ن وتتاح. اخلدمة مواءمة مت ذلكل املوس يقى؛ ا 

ىل الاس امتع ميكن ثيب  الهاتف عىل مؤقتة بصورة تزنيهل جيري اذلي) مؤقتة بصورة احملتوى وختزين التدفقي البث خدمات  ا 
نرتنت االتصال عدم حاةل يف حىت املقطوعات  يف لالس تخدام) االتصال ونغامت والفيديوهات والألبومات واملقطوعات( ابال 

 .احملموةل( الهواتف

لهيا والاس امتع اخلدمة تقدهما اليت املوس يقى  اختيار للمس تخدمني التدفقي البث خدمات تتيح .22  مجيع اخلدمة وتغطي. ا 
 قوامئ مجيع يف النظر للموس يقى املؤقت التخزين يتيح أأخرى، انحية ومن. املس هتلكني احتياجات ومعظم املوس يقى أأنواع

 .تقريبا املصنفات مجيع تشمل املتاحة الكتالوجات أأن كام. املفضةل املقطوعات وحتميل التشغيل

ىل نقلها أأيضا فميكن احملموةل الهواتف عىل املشرتاة ابملقطوعات يتعلق وفامي .21  تطبيقات الفئة هذه وتشمل. أأخرى أأهجزة ا 
 حاسوب يف اال نرتنت عىل تمكيلية أأخرى خدمات مع ابالقرتان تعمل اليت 'apps' اختصارا عليه يخطلق ما أأو احملمول الهاتف
نرتنت متصل  .ابال 

عالانت املدعومة الامنذج .5  اب 

عالانت مدعومة مناذج التدفقي البث خدمات من العديد تقدم .23 ىل ادلخول املس هتلكون يسجل حيث جمانية اب   خدمة ا 
ىل الاس امتع علهيم يتعني لكن الأساس ية وظائفها معظم من ويس تفيدون ما  خرىأأ  خدمات ومثة. اال عالانت من معني عدد ا 

 أأيضا ويشرتك. جماان موس يقية وفيديوهات مرخصة موس يقى تعرض حيث ابال عالانت املدعوم المنوذج هذا عىل حرصاي تركز
ضافية تقدم وظائف ممتزية نسخ يف الامنذج هذه مس تخديم من العديد عالانت دون وخدمات ا   .ا 

 اال لكرتونية اال ذاعة/ اال نرتنت عىل اال ذاعي البث .3

 اال نرتنت عىل اال ذاعي البث خدمات وتنشئ. اال ذاعي البث جتربة من التايل اجليل تقدمي يف الرمقية التكنولوجيا تساعد .24
ف الست مثل م ا   قوامئ Slacker وسالكر iHeartRadio Nd راديو هارت وأ يPandora  وابندورا Last.fm ا 

 عىل القدرة وتثل.  املوضوع أأو الِعقد أأو املوس يقى نوع أأو معني فنان – واحدة مرجعية نقطة من للمس متعني تلقائية تشغيل
ىل الانتقال ضافة التالية الأغنية ا  ىل ا   ومن. احملرتفني املنسقني عىل كذكل اخلدمات من العديد تعمتد حني يف التعديل، ا 
يرادات اخلدمات هذه تعود أأن املتحدة الوالايت يف جدا املأألوف ضافية أأسواق يف تتوسع وأأن قبل، من تتحقق مل اب   وقد. ا 

ىل املتحدة الوالايت يف 3NPD ديري بريتشس انش يوانل فريق أأجراها دراسة توصلت ىل الاس امتع أأن ا   اال ذاعي البث ا 
ىل 28 من) البالغني صغار بني ش يوعا أأكرث اال نرتنت عىل اجملاين  عاما(. 15 ا 

                                                
3

 .سوقرشكة عاملية متخصصة يف أأباث ال  يه National Purchase Diary انش يوانل بريتشس ديري 
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 التجاري( نالأفالم والتليفزيواحملتوى السمعي البرصي ) ابء.

 التكنولوجيات تخمكن حيث الراهن، الوقت يف هاما تطورا أأورواب يف البرصية السمعية الوسائط خدمات سوق يشهد .25
ىل حمتوى تقدمي من التجارية الأعامل احلديثة نفاق معدل ارتفع وقد. متعددة بطرق املس هتلكني ا   الفيديوهات عىل املس هتكل ا 

ىل الطلب حسب التسجيلية التليفزيون رشائط وعىل الرمقية  اخنفض بيامن ،1022 بعام مقارنة( يورو مليار 1,6% )49,8 ا 
جاميل نفاق ا   .4 %7,5مبعدل( راي بلو و دي يف دي أأسطواانت) الفيديو اسطواانت عىل املس هتكل ا 

 اليت اخلدمات أأي) املتاحة اخلطية غري التليفزيون خدمات عدد يف كبريا ارتفاعا الأخرية، الس نوات يف أأورواب، شهدت .23
ىل تستند ال  اليت التليفزيون منصات عىل الأصل يف الطلب حسب الفيديو خدمات واقترصت(. سلفا وحمددة اثبتة برامج ا 

 .)اال نرتنت بروتوكول وتليفزيون الاكبيل التليفزيون) مدمج ارتداد مسار لها

 ويعود. العريض النطاق رسعة يف والزايدة اال نرتنت عىل الفيديو خدمات تطور مع اخلطية غري اخلدمات ازدهرت .22
ىل الأورويب الاحتاد يف متاحة اخلطية غري اخلدمات عن شامةل اس تقصائية دراسة أأحدث اترخي  الوقت ذكل يف. 1023 مايو ا 

 أأيضا التجارية الأعامل وجترب. 5اال نرتنت عرب تليفزيونية خدمة 829 مهنا الطلب، عند برصية مسعية خدمة 3292 هناك اكن
 أأو اشرتاك دفع أأو اال جيار أأو اخلدمة مقابل ادلفع عىل قامئة مناذج أأاكنت سواء البرصي، السمعي احملتوى لتوزيع خمتلفة مناذج
عالانت مدعومة أأو جمانية  يف احلرية من أأكرب بقدر املس هتلكون ويمتتع. البعيد املدى عىل ستنجح الامنذج أأي بعد يتضح ومل. اب 

ىل الوصول كيفية  التليفزيون مثل متعددة أأهجزة ابس تخدام والأفالم التليفزيون برامج مشاهدة ميكهنم كام. ومشاهدته احملتوى ا 
 بني الاختيار ميكهنم كام"(. متعددة الشاشات" عىل املشاهدة) اذلكية والهواتف الشخصية واحلواسب اللوحية واحلواسب

 اخلدمات هذه بعض أأن ومع. ُيتارونه اذلي الوقت يف لتخعرض الطلب عند واخلدمات زمين جلدول وفقا املقررة الربامج
ن( اال نرتنت عرب احملتوى بث خدمات يخسمى ما) املفتوحة اال نرتنت ش بكة خالل من يخقدم اجلديدة  يختاح ال ال خر البعض فا 

ال لهيا يخشار)  6اال نرتنت بروتوكول تليفزيون أأو الاكبيل التليفزيون خدمات مقدمو يديرها ش باكت خالل من ا  دارة" ييل فامي ا   ا 
 للمس هتلكني ابلسامح مثال اخلدمات، هذه من مزجيا التجارية الأعامل من العديد وتقدم"(. اال نرتنت عىل الفيديو خدمات
ما احملتوى مبشاهدة  .يس تخدموهنا اليت الش بكة عن النظر بغض ُيتارونه اذلي الوقت يف او املقررة املشاهدة وقاتأأ  يف ا 

 (املربمج احملتوى) اخلطية اخلدمات .2

ىل جنبا اخلطية اخلدمات تخقدم ما عادة .28  اال نرتنت عرب التليفزيون خدمات مثل الطلب عند خدمات مع جنب ا 
عالانت مدعومة أأو جماان اخلدمات هذه تتاح وقد. الطلب حسب احملتوى تقدمي وخدمات ما) الاشرتاك طريق عن أأو اب   ا 

 أأكرث املتكررة غري اخلطية اخلدمات وتعد(. الأجر املدفوعة التليفزيون قنوات يف الاشرتاك من كجزء أأو مس تقةل بصورة
 ساكي مثل،) املمتزي احملتوى ذات الربامج أأو الرايضية الأحداث مثل حاسام الوقت عامل فيه يكون اذلي البث مع ش يوعا

 .ابس( داي س بورت

دارة ( أأ   اال نرتنت عىل الفيديو خدمات ا 

 ومويف Telia تليا رشكة مثل اال نرتنت بروتوكول تليفزيون أأو الاكبيل التليفزيون رشاكت من العديد تتيح .29
ماكنية للمس هتلكني Numericable ونيومرياكبل  Movistar س تار  من العديد عىل زمنيا املقرر اال ذاعي احملتوى مشاهدة ا 

 هذه تقدمي يقترص وقد. اللوحية واحلواسب الشخصية واحلواسب اذلكية والهواتف التقليدية التليفزيون أأهجزة مثل الأهجزة

                                                
4

 .1023الاحتاد ادلويل للفيديو، البياانت الأساس ية لأورواب  
5

  /MAVISE http://mavise.obs.coe.int .قاعدة بياانت املرصد السمعي البرصي الأورويب 
6

 .تليفزيون بروتوكول اال نرتنت 

http://mavise.obs.coe.int/
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 ونقاط 7فاي والواي النطاق العريضة ابلش بكة املتنقل أأو الثابت االتصال مثل،) اخلدمة ملقدم اخلاصة الش بكة عىل اخلدمات
ىل وما الالسلكية االتصال  اال نرتنت. عرب الفيديو بث كخدمة تخعرض قد أأو( ذكل ا 

 اال نرتنت عرب الفيديو بث خدمات ( ب

 متعددة شاشات عىل وغالبا. املفتوحة اال نرتنت ش بكة عىل املبارش التليفزيوين البث للمس هتلكني اخلدمات هذه تتيح .10
 يف اخلدمات هذه تتاح كام( وغريها اذلكية، والهواتف اللوحية واحلواسب الشخصية واحلواسب اذلكية التليفزيون أأهجزة)

 Mediaset Premium Play بالي برمييوم ست ميداي مثل) الأجر املدفوعة القنوات يف الاشرتاك من كجزء الغالب
كران ماليت+ واكانل Sky Go جو وساكي  حمطات من العديد وتعرض (Viasat اتساوفي Canal+ Multi-écrans ا 

 بيامن اال خبارية، الربامج مثل معينة مواد عىل احملطات لبعض املزتامن البث ويقترص. مبارشة الهواء عىل براجمها اجملاين البث
جنراب قنوات مثل) الأس بوع يف أأايم 2 الساعة مدار عىل مزتامن بشلك قنواهتا أأخرى حمطات تبث ل يت أ ر ميدا   ا 

ن و Mediengruppe RTL Deutschland دويتشالند  Mediaset’s 14 اتجكوم تايسميد و N-TV يف يت ا 
TGCOM24). 

 الطلب( حسب احملتوىعرض ) اخلطية غري اخلدمات .1

دارة ( أأ   الش باكت ا 

 :الطلب( حسب الفيديو خدمات) اخلدمة مقابل ادلفع -التأأجري وذجمن

 أأفالم تأأجري خدمة للمس هتلكني اال نرتنت بروتوكول تليفزيون و الاكبيل التليفزيون خدمات مقديم من العديد ويقدم .12
 هذا يختاح وقد(. ساعة 21 خالل يف مثال) حمددة زمنية فرتة يف تخعرض بيث هبم اخلاص الكتالوج من برصية مسعية وبرامج

 تخعرض وقد .(UPCيس يب ويو Telenet وتيلينت Virgin Media ميداي فريجني مثل) متعددة شاشات عىل احملتوى
 .أأدانه( انظر) اال نرتنت عرب الفيديو بث كخدمة أأيضا اخلدمة هذه

 الطلب(: حسب الفيديو خدمة يف الاشرتاك) الاشرتاك -التأأجري

 كتالوج اال نرتنت، بروتوكول تليفزيون أأو الاكبيل التليفزيون خدمات يف الاشرتاك من كجزء أأيضا، للمس هتلكني يختاح .11
 اخلدمات هذه تتضمن. متعددة شاشات عىل تخعرض أأن وميكن الطلب، حسب مشاهدهتا ميكن وبرصية مسعية وبرامج أأفالم

 املتحدة، الوالايت يف الأصيل للعرض التايل اليوم يف الأمريكية التليفزيون مسلسالت مثل حديثة حمتوايت عرض الغالب يف
م مثل،) التليفزيون شاشة عىل مرة لأول العرض من طويل وقت وقبل ل يت وأ ر M6 3ا  -RTL ابس سريز أ ي يف ويت -ا 

TVI Series Pass).) 

 أأدانه(. انظر) اال نرتنت عرب الفيديو بث كخدمة أأيضا تخعرض قد .13

 :اال نرتنت عرب التليفزيون

ماكنية للمس هتلكني اال نرتنت بروتوكول تليفزيون أأو الاكبيل التليفزيون مشغلو يتيح قد .14  حديثا، أأذيعت برامج مشاهدة ا 
 عرب الفيديو بث كخدمة أأيضا اخلدمة هذه تخعرض وقد. أأخرى أأهجزة عىل أأو تليفزيوانهتم حمطات عىل الأفالم ذكل يف مبا

 .اال نرتنت
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 .مانة النقل الالسليك أأ 
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 اال نرتنت عرب الفيديو بث خدمات ( ب

 ابال نرتنت املتصةل الأهجزة من متنوعة مجموعة عىل مشاهدهتا وميكن" املفتوحة" اال نرتنت ش بكة عرب اخلدمات هذه تتاح .15
ىل وما اذلكية، والهواتف اللوحية واحلواسب املزنلية اال عالم وساط ومنافذ اذلكية التليفزيوانت)  .(ذكل ا 

 :ادلامئ/ اجملزأأ  التزنيل

 وقت أأي يف ملشاهدته أأهجزهتم عىل به والاحتفاظ احملتوى تزنيل من املس هتلكون يمتكن اخلدمات، لهذه ابلنس بة .13
ىل جنبا اخلدمة هذه تقدم وقد. حمددة زمنية بفرتة التقيد دون ُيتارونه  نقل من املس هتلكني تكن حسابية خدمات مع جنب ا 

ىل نفسه احملتوى  .(ProSiebenSat1’s Maxdome.de) دي ماكسدوم 2 بروزيبنسيت مثل،) أأهجزهتم ا 

 اخلدمات السحابية:

زن اخلدمات، هبذه يتعلق وفامي .12  مس هتلكنيلل  يختاح أأن عىل احملتوى، مقدم دلى خادم عىل امللف حمتوى من نسخة ختخ
ىل احملتوى نقل  مرارا يتاح بل حمدودة، زمنية فرتة أأساس عىل احملتوى يختاح ال اال جيار، منوذج من النقيض وعىل. أأهجزهتم ا 

 ادلامئة اكلتزنيالت جتارية رشاء بعمليات السحابية اخلدمات تقرتن ما وغالبا. املس هتكل ُيتاره وقت أأي ويف وتكرارا
 .(  8UltraVioletفيلوت أألرتا مثل) املادية الوسائط بيع أأو( ووايك تليفزيون و تيونز ال ي مثال،)

 :الطلب( حسب الفيديو) التجاري -التأأجري

 بلينكبوكس مثل) حمددة زمنية فرتة خالل ملشاهدهتا نقلها أأو تزنيلها ميكن اليت ابحملتوايت قامئة التجارية الأعامل تقدم قد .18
 Blinkbox بل وفود vod.pl). 

 :(الطلب حسب الفيديو خدمة يف الاشرتاك) الاشرتاك -التأأجري

ىل لنقلها ابحملتوايت قامئة للمس هتلكني اخلدمة مقدمو يتيح قد .19  حمدود عدد عرض من الاشرتاك يتفاوت وقد. أأهجزهتم ا 
ىل شهر/ أأس بوع لك البرصية السمعية الربامج أأو الأفالم من  املشاهدات من حمدود ال عدد مع" حتميهل ميكنك ما لك" حزم ا 

يفر Viaplay فيابالي مثل،)  Netflix ونتفليكس CanalPlay Infintiy انفينييت بالي واكانل Watchever وواتشا 
 .( Lovefilmفيمل ولف

 :اال نرتنت عرب التليفزيون

ىل حديثا املذاع احملتوى نقل أأو تزنيل فرصة للمس هتلكني تتيح التجارية البث حمطات مجيع ،العميل الواقع يف .30  أأهجزهتم ا 
كسل وريت Iwatch ووتش وأ ي ITV Player بلري يف يت أ ي مثل) ن يف ويت RTL XL ا   .(. TVN Playerبالير ا 

 :اال نرتنت عىل الأوىل العروض

ماكنية البث حمطات من العديد ال ن تتيح .32  للعرض التايل اليوم يف أأمرييك تليفزيوين مسلسل حلقات مشاهدة ا 
 عىل 2 بروزيبنسيت مثل،) التليفزيون شاشة عىل مرة لأول العرض من طويل وقت قبل وذكل املتحدة الوالايت يف الأصيل

 (ProSiebenSat1. on MyVideo). فيديو ماي

                                                
8

يوين من عبارة عن مجموعة من احلقوق الرمقية اجملانية القامئة عىل اخلدمات السحابية، تتيح ملس تخدمهيا ا ماكنية رشاء أأي فيمل أأو برانمج تليفز  أألرتافيلوت 
ىل مجموعة أألرتافيلوت للمس تخدمني. وتتاح خيارات نقلها عرب اال نرتنت أأو تزنيلها للم  شاهدة يف أأوقات عدم االتصال أأحد جتار التجزئة املشرتكني، وتضاف تلقائيا ا 

ىل ذكل(. احملمولابال نرتنت عىل مجموعة متنوعة من الأهجزة املتصةل )مثل هجاز الهاتف   واحلاسوب والتليفزيون وأأهجزة اللعب، وما ا 



WIPO/ACE/9/91 
7 
 

 الرايضية الأحداث بث جمي.

لكرتوين موقع يوجد ال .31 ىل ذكل ويخعزى. الرايضية الألعاب مجيع تعرض بث حمطة أأو ا   حملتوى احلي الاس هتالك ا 
ىل الرايضية الألعاب ىل بدل من نفسها الرايضية اللعبة تغطية س بل اختالف احامتل وا   الأحداث بث ويس تخدم. أ خر ا 

 .اال نرتنت عرب الفيديو بث خدمات مثل البرصي السمعي احملتوى بث يف املس تخدمة نفسها الامنذج الغالب، يف الرايضية،

 دوري مثل) اجلارفة الشعبية ذات املسابقات: املسابقات شعبية حسب ينقسامن خمتلفان منوذجان الأساس يف يوجد .33
 واحدة حمطة حرصاي تبهثا اليت( الأولميبية والألعاب( بوندسليغا) الأملاين الأوىل ادلرجة ودوري املمتاز وادلوري أأورواب أأبطال

 ال واليت مشاهدهتا، نس بة لتعزيز اال نرتنت يخس تخدم اليت شعبية الأقل واملسابقات ،(حرصية حمطات عدة أأحياان) بدل للك
ىل تلجأأ   .الرتخيص لأغراض  9اجلغرايف احلجب ا 

 .(الاشرتاك املشاهدة، مقابل ادلفع) التليفزيوين البث .2

 ادلفع نظام طريق عن التليفزيون قنوات عىل الرايضية الأحداث تخبث التجاري، والتليفزيون ابلأفالم يتعلق فامي أأما .34
 مبشاهدة للمس هتلكني يسمح اذلي الاشرتاك منوذج خالل من أأو حمدد مفرد حدث مشاهدة حق رشاء أأي املشاهدة، مقابل

 اكانل: الامنذج من النوع هذا تقدم اليت التليفزيون قنوات بني ومن. عليه املوقع العقد يف علهيا منصوص الأحداث من سلسةل
 خملتلف القدم كرة مبارايت مثل الشعبية ذات للأحداث أأساسا التجاري المنوذج هذا ويخس تخدم. وغريهام وساكي بالس

ىل وما التنس حمرتيف رابطة وبطوالت ،2 وفورميال القدم لكرة العامل وبطوالت ادلوري، أأنواع  .ذكل ا 

 املشاهدة( مقابل ادلفع بنظام/ جماان) اال نرتنت عىل املشاهدة  .1

 تنقل رمسية مواقع الأحداث أأنواع مجليع وتوجد. التدفقي البث طريق عن اال نرتنت عىل أأيضا الرايضية الأحداث تخنقل .35
ن اال نرتنت، عرب التليفزيوين البث من نفسه العرض س تقدم اليت التليفزيون قنوات وابس تثناء. مبقابل أأو جماان البث هذا  فا 

 :مثل املعنية والرابطات املنظامت تلكها اليت الرمسية املواقع خالل من أأيضا تخبث هبا ورد ما أأمه أأو مجيعها الرايضية الأحداث
www.uefa.com, www.fifa.com, www.daviscup.com, www.f1.com. قدر أأيضا يختاح ذكل عىل عالوة 

 ودييل Youtube يوتيوب مثل مواقع عىل( هبا ورد ما أأمه الس امي) احلية الرايضية للأحداث اجملاين التدفقي البث من معني
 خصيصا يخس تخدم معل منوذج اال نرتنت عىل التدفقي البث يخعد عامة، وبصفة. املامثةل واملواقع Dailymotion موشن

ن شعبية، الأقل الرايضية للأحداث  .العرض من النوع هذا حنو ببطء تتقدم بشعبية حتظى اليت الأحداث اكنت وا 

 الصحفي احملتوى دال.

ىل الأنباء ووسائط الصحف انرشو تسارع .33 . الرمقية البيئة يف همين حصفي مبحتوى املس هتلكني لزتويد س بل ابتاكر ا 
 عرب القراء مجهور ويزتايد. أأورواب أأحناء مجيع يف الوطين املس توى عىل زايرة املواقع أأكرث مضن دامئا الصحف مواقع وتأأيت

 من فقط% 22 اس تخدم الواقع ويف. 1005 عام منذ عام لك الأعضاء ادلول مجيع يف وملحوظة مطردة بصورة اال نرتنت
ىل العدد هذا تزايد وقد ،1004 عام يف لتزنيلها أأو الأخبار لقراءة اال نرتنت( الأورويب الاحتاد يف بدلا 15) الأوروبيني  أأكرث ا 

ىل 1021 عام يف ليصل الضعف من  10.الأورويب( الاحتاد يف بدلا 12% )45 ا 
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ىل عنوان بروتوكول اال نرتنت للمس تخدم اذلي حياول الوصول (ISP’s) بق احلجب اجلغرايف عن طريق مقديم خدمات اال نرتنتطخ ي   .  ويستند احلجب ا 
ىل هذه املواقع لأس باب تتعلق ابلرتاخيص أأو لأس باب قانونية. وعادة ما تخدرج املواقع املمنوعة يف ق ىل مواقع حمددة. ويخمنع الوصول ا  امئة املواقع  "السوداء" أأو ا 

 ذه اخلدمات."احملجوبة" اليت حيتفظ هبا مقدمو ه
10

، الأفراد اذلين يس تخدمون اال نرتنت لقراءة/ لتزنيل الصحف/ اجملالت اال خبارية عن طريق Eurostat املكتب الاحصايئ للجامعات الأوروبية 
  ttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00097hاال نرتنت.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00097
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 اجملانية الصحف مواقع .2

ىل الوصول للصحف اال لكرتونية املواقع خالل من للقراء يختاح .32 ضافة املهين، النص عىل قامئ حمتوى ا  ىل ا   الصور ا 
بداء عىل القراء الصحف من العديد وتشجع. اال نرتنت عىل واحملفوظات التفاعلية والسامت والفيديوهات  عىل التعليقات ا 

 بني ال راء تبادل ذكل عزز وقد. اال نرتنت منتدايت عىل املهمتة الأطراف وسائر الصحفيني مع والتفاعل واملدوانت املقاالت
دارات  .للجانبني ومفيد وأ ين دينايم حنو عىل القراء ومجهور التحرير ا 

ماكنية( أأ : الاشرتاك و خدمات .1  التدرجيية؛ الاشرتااكت منوذج( ب التسجيل؛ طريق عن الاكمل الوصول ا 
 الاكمل الاشرتاك منوذج (ج

ىل الوصول يختاح .38  :الامنذج من الثالثة الأنواع هذه خالل من للصحف اال لكرتونية املواقع ا 

 ،اال نرتنت عىل تسجيل البياانت طريق عن اجملالت أأو الصحف عىل الاطالع (أأ  

ىل معني، مبس توى الوصول، للقراء النارشون يتيح وفيه التدرجيي، الاشرتاك منوذجو  (ب   املعلومات وا ىل مواقعهم ا 
خشرتط لكن علهيا، املتاحة ذا الاشرتاك ودفع التسجيل ي  اخلدمات مجيع عىل اكمةل بصورة احلصول القارئ أأراد ا 

 ، املوقع عىل املتاحة واملعلومات

ىل ابلوصول يخسمح ال حيث الاكمل "الاشرتاك" منوذجو  (ج   . 11الاشرتاك دفع دون حمتوى أأي ا 

 اليومية(. الصحف من خمتارات مقتطفات، عاجةل، أأخبار) احملمول الهاتف لأهجزة نصية خدمات .3

ىل بعد تصل مل أأورواب أأن مع .39 طالع يف%( 57,6) والياابن%( 39,5) املتحدة الوالايت مس توى ا   مس تخديم ا 
ال أأهجزهتم، خالل من واملعلومات الأخبار عىل احملمول الهاتف اتحة يف منو معدل أأعىل الأخرية الس نوات يف حققت أأهنا ا   ا 

ىل الواقع، يف كومسكور، رشكة تقرير ويشري. احملموةل الهواتف عىل الأخبار عىل احلصول  ملس تخديم اليويم العدد تزايد ا 
ىل 1009 عام من الفرتة يف% 35 بنس بة واملعلومات الأخبار عىل للحصول احملمول الهاتف   .12 1020 عام ا 

 الرمقية والأكشاك اللوحية للحواسب تطبيقات .4

ىل للوصول الصحف لنارشي جديدة منصة اللوحية احلواسب اس تخدام معدل يف الأخري الارتفاع أأاتح .40 . مجهورها ا 
زاء حامسا الأوروبيني املس هتلكني من العديد وأأبدى  مليون 19 حنو ويوجد. اللوحية أأهجزهتم من الأخبار قراءة احامتالت ا 

س أأو أ ي بنظام العامةل للأهجزة مس تخدم  اتتشس بود وأ ي iPhones فون وأ ي iPads  ابد أأي مثل  Apple iOS أأبل ا 
iPod Touches ، 5-الأورويب الاحتاد يف جوجل لرشكة أأندرويد لتطبيق مس تخدم مليون 24 حنو يوجد كام. 

 مفردة ملقاالت أأو صحفل الأجر مدفوعة تزنيالت .5

ىل كومسكور رشكة تقارير تشري .42 جاميل من% 32 أأن من الرمغ عىل أأنه ا   يقرأأون ،1020 عام يف اال نرتنت مس تخديم ا 
ن اال نرتنت عىل الأخبار  هذه ارتفعت وقد. زايرة املواقع فئات أأكرث مضن السادسة املرتبة يف تأأيت املعلومات/ الأخبار فا 
 هذه لتطويع املس تخدمة املبتكرة اجلديدة الاسرتاتيجيات عىل الأمثةل ومن. 131020 عام من بدءا% 6,1 بنحو النس بة

س أأو أ ي لنظام جديد تطبيق التكنولوجيات، . 1022 يناير يف فرنسا يف ُأطلق ePresse.fr برس فرانس يسمى iOS ا 
                                                

11
 .تقرير خاص: بوليتزن فروم فيوترش )نرشات من املس تقبل( -جمةل اال يكونمييست 

12
 .موابيل يري ا ن ريفيو 1020رشكة كومسكور/ 

13
 .1020رشكة كومسكور/ يوريب دجييتال يري ا ن ريفيو  
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خبارية، جمالت وثالث فرنس ية حصف س بع حمتوى بني التطبيق هذا جيمع  مجيع تزنيل للأخبار املتعطش للقارئ يتيح كام ا 
ضافة واجملالت الصحف هذه حمتوايت ىل ا   .واحدة بنقرة جمةل أأو حصيفة لك من سابقة أأعداد عرش حمتوايت ا 

 الكتب هاء.

ال طويل، وقت منذ الكتب نرش صناعة يف الرمقية التكنولوجيات تخس تخدم .41  مل احلقيقي اال لكرتونية الكتب سوق أأن ا 
ال الظهور يف يبدأأ   الس نوات يف حدث ما وهو. للقراءة مرضية جتربة الهنايئ للمس تخدم التكنولوجيات هذه أأاتحت عندما ا 

 الكبري التقدم السوق هذا وحيرك. أأورواب أأحناء مجيع يف اال لكرتونية الكتب سوق يف رسيعا تطورا شهدت اليت املاضية امخلس
اتحة وزايدة( اال لكرتونية القراءة أأهجزة من وغريها) اال لكرتونية الكتب جمال يف  واس تفادة اال نرتنت وانتشار العناوين ا 

 نس بة بلغت حيث املتحدة اململكة ابس تثناء التطور، مراحل أأوىل يف السوق يزال وال. التكنولوجية الأهجزة من املس هتلكني
لكرتونية الكتب من املبيعات  فقد الأورويب، الاحتاد بدلان ابيق يف أأما. 1021 عام يف الكتب سوق مبيعات من% 21 اال 

س بانيا وفرنسا أأملانيا يف% )3-1 حنو النس بة هذه بلغت يطاليا وا  ن ذكل ومع. أأخرى بدلان يف أأقل ورمبا( وا   المنو معدالت فا 
ىل نظرا الفرص من سلسةل يتيح اذلي اجلديدة، السوق هذه يف النارشين من العظمى الغالبية وشاركت مهبرة اكنت  وصول ا 
ىل القراء  ويف( احملموةل والهواتف القراءة وأأهجزة اللوحية واحلواسب الشخصية احلواسب) أأهجزة عدة عىل اال لكرتونية الكتب ا 

  .خمتلفة أأنساق

 للتزنيل اال لكرتونية الكتب .2

 الرشاء .أأ  

ن القول، خالصة .43 لكرتوين كتاب عنوان مليون 2,5 بنحو تقدر نس بة ا   كتاب ويوجد الأوروبيني، للمس هتلكني متاحة ا 
لكرتوين  رشاء للمس هتلكني ش يوعا الأكرث المنوذج ويتيح. 14أأورويب بدل لك يف الكتب بيع متاجر واهجة يف الأقل عىل واحد ا 

 .املتاحة العديدة ابلتجزئة البيع منصات من واحدة من اال لكرتونية الكتب

 الاشرتاك .ب 

ىل الوصول تتيح اليت الاشرتاك خدمات بيهنا من متنوعة، جتارب حتدث انش ئا، يزال ال سوق يف .44  من مجموعات  ا 
 youboox.frو cyberlibris.com مواقع ذكل عىل البارزة الأمثةل من. شهري رمس نظري اال لكرتونية الكتب

 bardowl.com موقع مثل خاصة خدمات تقدمي عىل أأمثةل توجد كام ،(الفاكهية اجملالت يف املتخصص) izneo.comو
 خدمة نها   حيث من ممزيا  Google Play بالي جوجل كتب متجر اعتبار وميكن(. املسموعة للكتب ابشرتاك تطبيق)

ذ حسابية؛  الأسايس المنوذج الاشرتاك منوذج ويعد. رشاهئا طريقة عن النظر بغض اال نرتنت عىل الكتب عىل احلصول ميكن ا 
 .وغريها( اال نسانية، العلوم وجمال والطيب والتقين العلمي اجملال أأو)  واملهين الأاكدميي النرش جمال يف

 التدفقي البث يف اال لكرتونية الكتب .1

" ادلفع مقابل املشاهدة" أأو مبقابل منوذجا  15والطب والتكنولوجيا العلوم جمال يف النارشون يقدم عاملي، نطاق عىل .45
فراد تسمح اليت التأأجري مناذج يتيحون كام احملتوى، عىل لالطالع  ديب موقع مثل الساعة مدار عىل احملتوى مبشاهدة للأ

جيار ادلورايت يف املنشورة املقاالت أ الف تتوافر حيث دايف  كام. www.deepdyve.com/browse/journals لال 
 للمكتبات( اال لكرتونية الكتب وأأيضا الأول، املقام يف ادلورايت) املواد هذه تتيح اليت املنصات من العديد ذكل برمغ يوجد
 .الأحيان من كثري يف الأفراد للمس هتلكني وأأيضا

                                                
14

 (.FEPاحتاد النارشين الأوروبيني ) 
15

ىل املامرسني STMوالطب،  االعلوم والتكنولوجي   .هو اختصار يخس تخدم لتعريف هذا النوع من املنشورات املتخصصة املوهجة أأساسا ا 
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 الفنون البرصية واو.

 الفنون وتخنرش. 16والأدب واملرسح املوس يقى مقابل يف وغريها، والتصوير والنحت الرمس البرصية الفنون تشمل .43
نرتنت، خدمات طريق عن احلارض الوقت يف البرصية . الأخبار مجموعات مثل املنصات من وغريها اال لكرتونية املواقع الس امي اال 

 من النوع هذا تقدم مواقع عدة توجد البرصية، الفنون جمال يف جديدة معل بامنذج يتعلق فامي حمددة تطورات وجود عدم ورمغ
 .املؤلف حق مبوجب احملمي احملتوى

نرتنت عىل الصور مبيعات .2  الصور( بياانت قواعد) اال 

 .حمددة مواقع خالل من احملتوى هذا فنية صورا تتضمن اليت البياانت قواعد تتيح .42

 اال نرتنت عىل الصور نرش .1

نرتنت منصات أأو مواقع تقوم .48  وأأحياان. الصور بنرش أأيضا الاجامتعية والش باكت اجملمتعات ش باكت مثل الأخرى اال 
 .هلم مقابل دفع دون الصور تخنرش حيث للمؤلفني جمز غري النرش هذا يكون

 للأعامل( صور ابس تخدام) اال نرتنت عىل املزادات .3

 .املتخصصة املزادات مواقع خالل من الرئيس ية الرمقية الأعامل تخعرض املادية، الفنية ابلأعامل يتعلق وفامي .49

 الأعامل برجميات زاي.

  الهنايئ املس تخدم احتياجات تليب ليك القنوات من متنوعة مجموعة خالل من الربجميات احلايل، الوقت يف تخوزع، .50
نرتنت عىل الربجميات توزيع ويؤدي. وتفضيالته وعاداته ىل اال  اتحة حتولت فقد جذراي، تغيريا الربجميات صناعة وجه تغيري ا   ا 

ىل متجر من اسطوانة رشاء يف املمتثةل التقليدية الصورة من الربجميات  عىل وتثبيهتا اال نرتنت من الربجميات تطبيقات تزنيل ا 
اتحة مناذج انتشار ويعكس. السحابية احلوس بة خالل من 17الطلب عند مس تخدم لك موقع يف حواسب  عىل الربجميات ا 

 والبيئة التقنية واال ماكانت املس هتلكني لتوقعات تلبية أأجل من أأعامهلم مناذج لتطوير الربامج ملوردي املس مترة اجلهود اال نرتنت
 القانونية.

 للتزنيل القابةل الربجميات .2

عادة متعهدي خالل من وأأيضا الربجميات، ملوردي اخلاصة املواقع من اال نرتنت عرب برجميات مجموعات تزنيل ميكن .52  البيع ا 
 وييرس يبسط مما (Amazon.com كوم دوت أأمازون موقع مثل،) اال نرتنت سوق منصات ومن اال نرتنت عىل الرشعيني

 قبل ما عرص يف للتزنيل القابةل الربجميات شاعت وقد. اجلديدة الربجميات وتطبيقات منتجات  عىل املس تخدم حصول
 لرشاء التقليدي النظام مع ابملقارنة الربجميات عىل للحصول فعالية أأكرث بوسائل املس تخدمني تزود ويه السحابية احلوس بة

 الربجميات اس تخدام رشوط تتحدد الربجميات، من" مجموعات" من أأخرى أأنواع غرار وعىل. املتجر من" برجميات مجموعة"
 تكل يف املتضمنة والسامت علهيا، الربجميات تزنيل ميكن اليت احلواسب عدد حتدد ترخيص اتفاقات مبوجب للتزنيل القابةل

 منحهم قبل برجميات مجموعة من جتريبية نسخة تزنيل للمس تخدمني اخلدمة موردو يتيح احلاالت، من كثري ويف. الربجميات
 .ابس تخداهما ترخيصا

                                                
16

  قدم قاموس كوليزن اال نلكزيي تعريفا للفنون.ي 
17

يف اس تخدام الربجميات: فبدال من تثبيت الربجميات وتشغيلها يف هجاز، تسمح  تطبيق للك مس تخدم" ا ىل المنوذج الأحدثال  تزنيل" يشري مصطلح 
بياانت ادلخول ولكمة وذكل عن طريق  (اخلاص هبم )تقنيا من أأي هجاز اخلدمة السحابية للمس تخدمني ابلوصول ا ىل الربجميات اخلاصة هبم من خالل املتصفح 

 .الرس اخلاصة ابملس تخدم
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 السحابية احلوس بة/ كخدمة الربجميات .1

 عىل احلصول خالهل من للمس تخدم ميكن الاشرتاك، عىل قامئ معل منوذج عن عبارة: (SaaS) كخدمة الربجميات .51
 .الشخيص حاسوبه عىل الربجميات تثبيت من بدال اال نرتنت متصفح طريق عن حمددة وتطبيقات برجميات

نفاقهم برتكزي للمس تخدمني السامح خالل من التاكليف كثريا ُيفض أأن كخدمة لربجمياتا لمنوذج ميكن .53  عىل فقط ا 
لهيا حيتاجون عندما حيتاجوهنا اليت والتطبيقات املنتجات ىل عادة تلكية كخدمة الربجميات خدمات وتستند. ا   رسوم منوذج ا 

ىل أأو الاشرتاك ىل احلر النفاذ) الفرمييوم منوذج ا  ىل أأو( حمدودة وظائف ا   صدر  18حمك ويف. ابال عالانت مدعوم جماين منوذج ا 
 نسخا بيع يعيد أأن اال نرتنت عىل برجميات ملشرتي ميكن أأنه تقرر ،CJEUالأورويب الاحتاد يف العدل حممكة عن حديثا

ىل التزنيالت من" مس تعمةل"  الربجميات تقدم اليت الرشاكت عدد تزايد احلمك هذا عىل املرتتبة النتاجئ ومن. أ خرين أأشخاص ا 
 .التزنيل خدمات من بدال كخدمة

ىل الانتقال يف يمتثل أ خر خيار مثة .54  موردي من العظمى الغالبية وتقدم. السحابية اخلدمات عىل القامئة العمل مناذج ا 
م يب أ ي: مثل حسابية عروض الربجميات  Microsoft 335 أأوفيس ومايكروسوفت IBM SmartCloud الكود سامرت ا 
Office  وأأوتوديسك Autodesk 360. سوت كرييتف تطبيقات س تقدم أأهنا أأدويب رشكة أأعلنت 1023 مايو ويف 

Creative Suite  الكود كرييتف املسامة خدمهتا خالل من فقط الاشرتاك منوذج ابس تخدام اجلديدة Creative Cloud. 

 )الفيديو أألعاب) التفاعلية الربجميات حاء.

ىل الكونسول، أألعاب مثل، تقليدية وأأكرث قامئة مناذج تطوير من الأخرية الس نوات يف  الفيديو أألعاب صناعة تكنت .55  ا 
ماكنية مع تطورا أأكرث بيانية تصاممي  اذلكر أ نفة الكونسول أألعاب تزويد خالل من أ خرين العبني فهيا يتشارك أأن ا 

زن اليت اال نرتنت أألعاب شعبية تزايدت وقد هذا. اال نرتنت بتكنولوجيات  الوصول وميكن السحاب عىل أأساس ية بصورة ختخ
لهيا  .النطاق عريضة ابلش بكة االتصال خالل من ا 

 معلبة أأو مغلفة .2

ما معلبة، أأو مغلفة تقليدية مكنتجات أأساسا تباع الفيديو أألعاب تزال ال .53  عىل التجزئة جتار طريق عن أأو املتاجر يف ا 
ىل املادية الوسائط من مطردة وبوترية بوضوح يتحول السوق هذا أأن ورمغ. أأمازون مثل اال نرتنت ن احملض الرمقي التوزيع ا   فا 

 ومايكروسوفت 4س تيشن بالي لسوين املرتقب اال طالق شأأن ومن. الأكرب العائد حتقق اليت يه تزال ال الألعاب اسطواانت
كس اثرة خالل من املادي السوق انتعاش حيفز أأن 2بوكس ا  ن حىت الكونسول، بأألعاب الاهامتم ا   عىل النظامان هذان ركز وا 

 الكونسول أألعاب لبعض الهائل احلجم بأأن علام. بذاهتا قامئة ترفيه مكحطات اس تخداهما من بدال اال نرتنت عىل العمل مناذج دفع
 النطاق وعرض ختزيهنا متطلبات بسبب الراهن الوقت يف  الرمقي التوزيع صعوبة من يزيد أأن ميكن أأن ميكن الرئيس ية
 .الرتددي

 اال نرتنت عىل .1

 نتيجة ،الفيديو أألعاب قطاع يف منوا الأقسام أأرسع أأحد اال نرتنت أألعاب أأصبحت املاضية، القليةل الس نوات مدى عىل .52
دخال العريض النطاق انتشار زايدة  طراز صورة وحتوير اال نرتنت عىل الكونسول أألعاب من احلايل اجليل عىل عالية قدرات وا 

ىل  19MMOG لعبة  أأنواع مجليع القانونية التزنيالت واسع نطاق عىل ال ن تتاح. اال نرتنت عىل عادية وأألعاب اجامتعية أألعاب ا 
 تشغيل احلارض الوقت يف وميكن. التجزئة وجتار والهاتف الكونسول أألعاب وصانعي الألعاب منتجي جانب من الألعاب

                                                
18

 C‑128/1م يب اتشت ، رشكة يوزدسوف  .1021 يوليو 3دلائرة الكربى( الصادر يف ضد رشكة أأوراكل انرتانشوانل، حمك احملمكة )ا يج ا 
19

 لعبة جامعية عىل اال نرتنت يشرتك فهيا عدد كبري جدا من الالعبني. 
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 الألعاب شاشات أأو الشخيص احلاسب ابس تخدام ال خرين ضد خرطوشة أأو اسطوانة شلك يف املشرتاة الألعاب من العديد
 بعضهم مع نفسه الوقت يف التشارك ميكهنم اذلين الالعبني من جدا كبري بعدد  ال ن الألعاب صناعة وتمتزي, ابال نرتنت املتصةل
نرتنت عىل واللعب البعض م لعبة مع ابالشرتاكmicro-transactions 20 ترانزاكشن مايكرو لعبة وتعد. اال  م ا   يج أأو ا 

MMOG  اال نرتنت عىل الألعاب عائدات لمنو الرئيس ية الأس باب من. 

 التطبيقات أأو احملمول الهاتف .3

 أأهجزة تكون أأن يختوقع للرتفيه اللوحية واحلواسب اذلكية الهواتف يس تخدمون اذلين املس هتلكني أأعداد تزايد ظل يف .58
 هاتف مليار من بأأكرث يقدر ما حاليا ويوجد. القادمة امخلس الس نوات يف منوا الألعاب قطاعات أأرسع يه احملموةل الهواتف

 اذلكية الهواتف أأصبحت ما ورسعان. 21العامل أأحناء مجيع يف الاس تخدام قيد لويح حاسب مليون 100 عىل يزيد وما ذيك
 املاليني اكتشف وقد. العادية الألعاب العيب اختيار حمل الأهجزة ابللمس، تعمل بدهيية بواهجات املزودة اللوحية واحلواسب

ماكنية الألعاب مطوري يتيح مما اذلكية، هواتفهم خالل من الألعاب العامل أأحناء مجيع يف  .جديدة جتارب ابتاكر ا 

لعاب العمل منوذج يتحول .59 ىل للتزنيل ادلفع من احملمول الهاتف عىل للأ  الألعاب تزنيل يمت حيث ،22فرمييوم منوذج ا 
عالانت ووضع صغرية مبالغ دفع مع جماان،  .املطلوبة العائدات توفر ا 

 ختامية مالحظات .اثلثا

 مناذج خالل من املؤلف حق مبوجب احملمي للمحتوى الرمقي العرض  الأخرية، الس نوات يف مس مترة بصورة تزايد، .30
 قطاع مثل) القطاعات لبعض ابلنس بة الس امي ذكل حتديد املهم ومن(. اخملتلفة اجملاالت يف اذلكر أ نفة الأمثةل انظر) خمتلفة معل

اتحة وترتبط(. الرايضية والأحداث والكتب التجاري والتليفزيون الأفالم  اجلغرايف ابال قلمي شديدا ارتباطا القانونية العروض ا 
 عىل املزتايد الطلب أأيضا سامه وقد. واذلوق واحمللية اال قلميية والثقافة اللغة حيث من جتنهبا يتعذر اليت الاختالفات بسبب

 نرش عىل العمل مناذج من اخملتلفة الأنواع جشع مما اال نرتنت عىل خدمات عدة ازدهار يف به املأأذون املؤلف بق احملمي احملتوى
ىل وما والقروض والتربعات الاشرتااكت مثل،) وادلفع( التدفقي البث مقابل التزنيل مثل) احملتوى  تصور مثة ومعوما،(. ذكل ا 

اتحة حاةل يف حىت بأأنه ىل قامئة احلاجة تظل القانونية، العروض ا  ذاكء ا   بأأن ذكل تعليل وميكن. العروض هذه بوجود الوعي ا 
ن ذلا. شعبية أأكرث الواقع يف أأصبحت وقد الرمقية، اخلدمة مس تخديم بني لتنترش أأكرب وقت دلهيا اكن القانونية غري القنوات  فا 
ىل القانوين غري الاس هتالك من احملمتل التحول ىل حيتاج قد املؤلف بق احملمي للمحتوى القانوين الاس هتالك ا   من مبزيد دمع ا 

 قد العروض هذه أأن يبدو احلايل، الوضع بتحليل يتعلق وفامي. القانوين الاس هتالك وجود بشأأن التواصل وحتسني املعلومات
 احملتوى. أأنواع مجليع مزتايدة بصورة متاحة أأصبحت

 ادلراسة نتاجئ

 اللوحية احلواسب خالل من وخباصة احملمول، الهاتف تكنولوجيات اس تخدام يف التوسع بني وثيق  ارتباط مثة 
 .املؤلف حق مبوجب احملمي احملتوى واس هتالك احملموةل، والهواتف اذلكية والهواتف

 ليه املشار السوق منو اس تخمكل  applets لكمةب اختصارا يعرف ما أأو خمصصة تطبيقات عرض بزايدة أ نفا ا 
 .املؤلف حق مبوجب احملمي احملتوى أأنواع مجليع التدفقي البث أأو التزنيل تيرس اليت

                                                
20

يورو أأو أأقل  8)عادة أأقل من  مبالغ صغريةلعبة يدفع فهيا املس تخدم أأو املدفوعات الصغرية عبارة عن  micro-transactionلعبة مايكرو ترانزاكشن  
 دوالرات( للوصول ا ىل بعض أأجزاء موقع ش بيك، أأو، يف حاةل اللعب، مواصةل اللعب عىل اال نرتنت. 20من 

21
 .(ISFE) الاحتاد الأورويب للربجميات التفاعلية 

22
 منوذج قامئ عىل النفاذ احلر ا ىل وظائف حمدودة. 
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 فاي للواي أأرسع تكنولوجيات تطور يؤدي WI-FI  ىل احملمول للهاتف العريض ابلنطاق واالتصال  تكني ا 
 احملتوى نقل أأي) أأكرب بصورة وتفاعلية تشاركية بصورة املؤلف حق مبوجب احملمي احملتوى اس هتالك من املس تخدم

ىل هجاز من ىل احلاجة دون أ خر هجاز ا  نرتنت اثبتة بوصةل مزود مكتيب حاسوب ا   .(لال 

 وحتفزي ومشاركة تعزيز يف فعاال دورا تؤدي اال نرتنت عىل الاجامتعية الش باكت شعبية أأيضا أأصبحت 
 مس هتليك من الشابة الأجيال بني الس امي املؤلف، حق مبوجب احملمي للمحتوى هبا املأأذون العروض اس تخدام

 .اال نرتنت عىل التكنولوجيات

 ىل الوصول تتيح اليت السحابية احلوس بة تخعد  اجلديدة العمل لامنذج أأساس يا عنرصا خاصة مجموعات/مكتبات ا 
 القدرة ذات) اللوحية واحلواسب احملموةل الهواتف شعبية تزايد بقيقة  هذا يرتبط وقد. النرش صناعة تطورها اليت

 .املس هتلكني بني( احملدودة التخزينية

 املنهتك للمحتوي املالحظ لالجتاه مماثل به املأأذون املؤلف حق مبوجب احملمي احملتوى اس هتالك حنو الاجتاه 
 .املوس يقى وملفات البرصية السمعية للملفات التزنيل حمل مزتايدة بصورة التدفقي البث حيل  حيث

 ]هناية الوثيقة[

 


