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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015
إنفاذ حق املؤلف يف العصر الرقمي :األدلة االقتصادية التجريبية واالستنتاجات

من اإعداد ادلكتور بريت داهنار ،1أأس تاذ مساعد ،قسم الاقتصاد ،لكية وليسيل ،وادلكتور مايلك مسيث ،أأس تاذ بلكية هايزن
للس ياسة العامة والإدارة ،جامعة اكرنيجي ميلون ،وادلكتور راهول تيالنغ ،2أأس تاذ بلكية هايزن للس ياسة العامة وا إلدارة،
جامعة اكرنيجي ميلون.

امللخص
أأسهمت رمقنة وسائط احملتوى ا إلعاليم يف اإضعاف القوة الفعاةل لس ياسة حق املؤلف ،من خالل اإاتحة املشاطرة واسعة
النطاق مللفا الوسائط عرب الإننرنت ،ما أأجرب احلكوما عىل النظر يف س بل اإصالح س ياسة حق املؤلف لتعكس العرص
الرمقي ،ودفع ابلكراك إاىل دراسة اسنراتيجيا جديدة من أأجل املنافسة مع القرصنة عرب الاننرنت .وتس تعرض هذه الورقة
ا ألدةل الاقتصادية عىل فعالية التدخال احلكومية املتلفة ملفاكةحة القرصنة ،كام تس تعرض اسنراتيجيا الكراك الرامية اإىل
التخفيف من حدة تأأثري القرصنة .ونقدم ،من خالل جتميع نتاجئ ادلراسا املتلفة ،رؤى متعمقة بشأأن املبادئ اليت توجه
درجة جناح أأو فشل الس ياسا املتلفة ملفاكةحة القرصنة .وسيس تفيد من هذه ادلراسة واضعو الس ياسا و أأحصاب املصاحل
اذلين ينظرون يف املبادرا الرامية اإىل اإصالح حق املؤلف ،و أأيضا الباحثون اذلين يتطلعون اإىل التوجيه بشأأن املسائل اليت
ل تزال هممة ،دون أأن يكون لها اإجابة يف ا ألدبيا الأاكدميية احلالية.

 1مؤلف مراسل :يرىج اإرسال ا ألس ئةل عىل الربيد الإلكنروين. bdanaher@wellesley.edu :
 2الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف ،ول تعكس ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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أأول :معلوما أأساس ية
 .1منذ اإطالق انبس تري يف عام  ،1999ما فئت التعدي عىل حق املؤلف عىل الاننرنت حمل نقاشا حمتدمة يف صناعا
وسائط الإعالم .وبيامن يتناول الكثريون املوضوع من وهجا نظر قوية فلسفية ا ألساس ،اجته الباحثون اإىل اإجراء حتليل
جترييب قوي للمسائل املتعلقة بتبادل امللفا عرب الإننرنت بصورة غري قانونية ،ليك تتوفر للس ياسا احلكومية واسنراتيجيا
الكراك املعلوما الالزمة محلاية حق املؤلف وبيع وسائط احملتوى الاعاليم .وركز هذه ادلراسا التجريبية عىل ثالثة
حماور رئيس ية:
-

اإىل أأي مدى يؤدي ،اإن اكن أأصال ،تبادل امللفا عرب الإننرنت اإىل تقليص املبيعا والإيرادا يف صناعا
وسائط الإعالم؟

-

جراء تبادل امللفا عرب الإننرنت تقلل احلوافز اليت تدفع املنتجني اإىل اإنتاج مصنفا
هل الإيرادا املفقودة ّ
فنية جديدة مثل املوس يقى وا ألفالم؟

 ما يه اسنراتيجيا الكراك أأو هجود الإنفاذ احلكومية الفعاةل يف ختفيض مس تواي القرصنة أأو يف ختفيفأآاثرها عىل املبيعا القانونية؟
 .2وكام سرنى يف هذه الورقة ،يوجد اجامع قوي يف ا ألدبيا الأاكدميية فامي يتعلق ابلإجابة عىل السؤال ا ألول ،بيامن
توجد أأدبيا انش ئة بشأأن السؤال الثاين.
 .3وسنركز هذه الورقة ،يف املقام ا ألول ،عىل السؤال الثالث .وبعد تلخيص ما نعرفه من ا ألدبيا احلالية حول مدى
فعالية هنُ ج الكراك والهنُ ج التنظميية املتلفة للتخفيف من وطأأة القرصنة ،س نربهن عىل أأن الهنُ ج الأك ر فعالية محلاية
املصنفا احملمية مبوجب حق املؤلف تتطلب هجودا من جانب الكراك واحلكوما عىل حد سواء ،وس نختمت ابإبداء ر أأينا
بشأأن اجملال الأك ر فائدة للبحث يف املس تقبل بشأأن هذه املسائل الهامة.

اثنيا :القرصنة وتقليص املبيعا
 .4ويف الس نوا العكر اليت أأعقبت تشغيل برانمج انبسنر يف عام  ،1999اخنفضت املبيعا العاملية للموس يقى
املسجةل بنس بة  ،%50رمغ أأهنا اكنت تأأخذ منحىن متصاعدا قبل ذكل (ليبويزت  .)2014وعىل املنوال نفسه ،اكنت مبيعا
أأقراص الفيديو الرمقية و أأرشطة الفيديو  DVD/VHSأآخذة يف الزتايد يف الفنرة من  2000اإىل  ،2003وعقب تشغيل
بروتوكول تبادل امللفا بيت تورنت  BitTorrentواس تخدامه عىل نطاق واسع ،اخنفضت هذه املبيعا بنس بة  %27يف
الفنرة من عام  2004اإىل عام  .2008وخاض الاقتصاديون ،لبعض الوقت ،نقاشا حول ما اإذا اكنت القرصنة يه املس ئوةل
عن أأي قدر من هذا الاخنفاض ،أأو ما اإذا اكن تبادل امللفا بصورة غري قانونية ليس هل أأي تأأثري سليب عىل املبيعا  .ومع
ذكل ،اعتبارا من عام  ،2014اطلعنا عىل  21دراسة ،قُبلت يف جمال الاس تعراض اذلي جيريه ا ألقران ،حاولت حتديد أأثر
القرصنة عىل املبيعا  .وتوصلت مثانية عكرة دراسة مهنا اإىل أأن القرصنة تؤثر تأأثريا سلبيا عىل املبيعا  ،بيامن توصلت ثالث
دراسا فقط اإىل أأنه ليس للقرصنة أأي تأأثري 1عىل املبيعا  .وإاذا ضيقنا أأك ر نطاق عينة ادلراسة لتقترص عىل ادلراسا
املنشورة يف جمال الفئة ا ألوىل أأو الثانية ،واستبعدان دراسة اكتفت ابلبحث يف وقت حديث من دورة حياة ا ألفالم (فنرة
البث الكبيل) ،جند أأن دراسة واحدة فقط توصلت اإىل أأنه ليس للقرصنة أأي تأأثري عىل املبيعا  ،بيامن توصلت اثنتا عكرة
 1تتضمن هذه ا ألوراق الـتسعة عكرة ورقة الواردة يف ا ألدبيا اليت نكر حىت أأوائل عام  ،2014عىل النحو اذلي اس تعرضه داهنار ومسيث وتيالنغ ()2014
جنبا اإىل جنب مع أأديرمون وليانغ ( )2014وما وأآخرون (،)2014اليت نكر يف وقت لحق.

WIPO/ACE/10/20
3

دراسة اإىل أأن للقرصنة تأأثريا سلبيا .ابختصار ،هناك اتفاق عام يف الآراء بني الاقتصاديني اذلين يدرسون القرصنة عىل أأهنا
تؤثر سلبا عىل املبيعا  .وينطبق هذا عىل خمتلف أأشفاكل وسائط الإعالم ،مبا يف ذكل املوس يقى والتلفزيون والسيامن.
 .5و ألن هذه ا ألوراق املتلفة تدرس مناطق جغرافية وقنوا توزيع وفنرا زمنية خمتلفة ،أأثري بعض اجلدل حول مدى
التأأثري السليب .ومع ذكل ،من املثري لالهامتم ،كام يالحظ ليبويزت ( ،)2014أأن هناك بعض الاتساق يف جمال املوس يقى عىل
ا ألقل .وإاذا أأمعنا النظر يف لك ورقة أآخذين يف الاعتبار التساؤل" ما نس بة الاخنفاض ا إلجامي يف مبيعا املوس يقى يف
املناطق املشموةل هبذه ادلراسة عىل مدى فنرة ادلراسة ميكن عزوه اإىل تبادل امللفا بصورة غري قانونية؟" ،جند أأن معظم
ادلراسا تشري اإىل أأن  %100من اخلسائر املتكبدة يف صناعة املوس يقى انمجة عن القرصنة .1وللوصول اإىل هذه النتيجة،
قام ليبويزت بتجميع الكثري من ا ألدبيا اليت تناولت قرصنة املوس يقى .و أأشار ليبويزت اإىل أأن ادلراسا اكنت متسقة مع
بعضها البعض بدرجة أأكرب مما ميكن أأن تكشف عنه القراءا السطحية ةحسب.
 .6ومثة دليل أآخر عىل أأن السؤال بشأأن ما اإذا اكنت القرصنة تؤثر عىل املبيعا قد تقرر يف ا ألغلب ،وهو تغري اجتاه
البحث بشأأن القرصنة؛ اإذ متيل ادلراسا ا ألحدث اإىل النركزي عىل ما اإذا اكنت القرصنة تؤثر عىل املعروض من الصناعا
الإبداعية أأو ما الاسنراتيجيا اليت ميكن أأن تتبناها الكراك واحلكوما لتخفيف أآاثر القرصنة عىل املبيعا  .الك السؤالني
همم بشلك أأسايس للتفكري بشأأن س ياسة حق املؤلف املثىل يف العرص الرمقي .ويظل السؤال السابق دون اإجابة اإىل حد
كبري .و َبني وادلفوجل ) (2012أأنه عقب اإطالق برانمج انبسنر ورمقنة املوس يقى ،مل حيدث أأي اخنفاض يف املعروض من
ا أللبوما املوس يقية اليت ختطت قدرا معينا من " عتبة اجلودة اليت ل تتغري مع الزمن" ،لكنه اعنرف بأأن رمقنة املوس يقى مل
تتسبب يف القرصنة ةحسب ،لكهنا تس ببت أأيضا يف ختفيضا كبرية يف التفاكليف املرتبطة ابإنتاج املوس يقى وتوزيعها والنروجي
لها .وعىل هذا ،تُعىن هذه ادلراسة أأك ر اب ألثر اللكي للرمقنة عىل صناعة املوس يقى ،ول تقترص عىل تتناول أأثر القرصنة
ةحسب عىل احلوافز الإبداعية .ويكتيس هذا ا ألمر أأمهية خاصة يف جمال ا ألفالم ،حيث ترتفع أأيضا مس تواي القرصنة ،لكن
الرمقنة مل ُختفّض تفاكليف الإنتاج فيه بقدر ما حدث يف املوس يقى .وتبقى مسأأةل ما اإذا اكنت القرصنة قد غري مكية أأو نوع
ا ألعامل الإبداعية اليت يمت اإنتاهجا مسأأةل جتريبية مفتوحة .وعىل هذا النحو ،يركز ما تبقى من هذه الورقة عىل الإجابة عىل
السؤال اذلي تتوفر هل أأدةل مزتايدة  -كيف ميكن احلد من تأأثري القرصنة عىل الطلب القانوين؟

اثلثا :الإنفاذ
 .7أأضعفت رمقنة حمتوى وسائط الاعالم قوانني حق املؤلف بشلك فعال يف مجيع أأحناء العامل ،من خالل تيسري مشاركة
ملفا الوسائط بصورة غري قانونية من حاسوب لآخر .وطالب كثريون إابصالح س ياسة حق املؤلف القامئة ملعاجلة القضااي
اخلاصة ابلرمقنة ،وقد جربت احلكوما مجموعة خمتلفة من الس ياسا للتخفيف من تأأثري القرصنة عىل املبيعا  .و أأسفر
هذه اجلهود عن نتاجئ متباينة ،ما يتيح لنا فهم أأفضل للمبادئ اليت تقوم علها الس ياسا الأك ر فعالية .وميكن ،بصورة عامة،
وصف س ياسا مفاكةحة القرصنة بأأهنا اإما تركز عىل جانب الطلب أأو عىل جانب العرض.

أألف س ياسا مفاكةحة القرصنة اليت تركز عىل جانب الطلب
 .8س ياسا مفاكةحة القرصنة اليت تركز عىل جانب الطلب يه الس ياسا اليت تركز عىل ا إلنفاذ عن طريق اس هتداف
ا ألفراد املتورطني يف تزنيل أأعامل محمية مبوجب حق املؤلف بصورة غري قانونية ،اإما بعقواب عىل السلوك غري القانوين
املذكور ،أأو حبوافز اإجيابية لالس تخدام القانوين.

 1رمغ أأنه من احملمتل أأن عوامل أأخرى ،مثل الركود ،أأسهمت يف تباطؤ صناعة اكنت سابقا قابةل للمنو.
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( أأ) الهيئة العليا لنكر املصنفا وحامية احلقوق عىل الإننرنت (الهيئة العليا)
 .9ومن أأوىل س ياسا جانب الطلب اليت ُسنت قانون الهيئة العليا لنكر املصنفا وحامية احلقوق عىل الإننرنت (قانون
الهيئة العليا) ،وهو قانون لالس تجابة التدرجيية ملفاكةحة القرصنة صدر يف فرنسا عام  .2009وخيول القانون للهيئة العليا
الفرنس ية سلطة اإرسال حتذيرا اإىل معتدين حمددين عىل حق املؤلف ،ويف حاةل تكرار التعديُ ،حتال القضية اإىل احملمكة
حيث ميكن فرض عقواب  .وينص القانون أأيضا عىل عدد من اجلهود التعلميية الإجيابية اليت هتدف اإىل اإعالم املس تخدمني
وتوجههم حنو اخليارا القانونية.
 .10وشهد قانون الهيئة العليا قدرا كبريا من اجلدل الس يايس يف الفنرة من مارس  ،2009وحىت اقراره كقانون يف سبمترب
 .2009ويف دراسة أأعدها داهنار وأآخرون ( 2014ب) ،اس تخدمنا هذا احلدث لتقيمي مدى فعالية القانون يف حتويل اجتاه
قراصنة املوس يقى حنو تزنيال رمقية قانونية من متجر املوس يقى اي تيونز  . iTunesوقد توصلنا ،عىل وجه التحديد ،اإىل
1
مجموعة من البدلان اكنت اجتاها مبيعا املوس يقى الرمقية فها مماثةل لجتاه املبيعا يف فرنسا قبل اإقرار قانون الهيئة العليا ،
ومقنا ابملقارنة بني اجتاها املبيعا يف هذه البدلان مع اجتاه املبيعا يف فرنسا قبل اإنفاذ القانون وبعده.
الشلك  – 1مبيعا متجر املوس يقى أآي تيونز قبل وبعد اإنفاذ قانون الهيئة العليا

 .11ويعرض الشلك  1اجتاها مبيعا متجر املوس يقى أ آي تيونز ملبيعا املوس يقى يف فرنسا (ا ألمحر) ،ويف بدلان
"مجموعة املراقبة" (ا ألزرق) ،ويوحض الشلك أأنه اعتبارا من يوليو  2008حىت مارس  ،2009تعذر متيزي اجتاه فرنسا اإحصائيا
عن اجتاه مجموعة املراقبة .ويشري اخلط ا ألخرض املتقطع اإىل معدل البحث يف فرنسا عن قانون الهيئة العليا ابس تخدام حمرك
البحث جوجل ،ويه املعدل اليت سنتخذها مقياسا ملس توى الوعي ابلقانون يف فرنسا .وبداية من مارس حىت يونيو
 ،2009وبيامن اكن القانون قيد املناقشة الس ياس ية ،ازداد الوعي العام ابلقانون وارتفع .وخالل هذه الفنرة ،بد أأ مبيعا
املوس يقى يف فرنسا ترتفع ابملقارنة مع مبيعا مجموعة املراقبة ،و أأخذ الفجوة بيهنام تتسع مع تنايم الوعي .وجيدر ابذلكر ،أأن
زايدة املبيعا يف فرنسا بد أأ قبل دخول القانون حزي التنفيذ الفعيل ،أأي يف الوقت اذلي أأصبح فيه امجلهور عىل عمل
ابلقانون وابلعقواب احملمتةل اليت ينطوي علها .و أأظهر ادلراسة أأن القانون تسبب يف زايدة مبيعا املوس يقى الرمقية بنحو
 %25ابملقارنة مع مجموعة املراقبة ،مع زايدا أأكرب يف معدل بيع ا ألنواع ا ألشد تعرضا للقرصنة ،وزايدا طفيفة يف
مبيعا ا ألنواع ا ألقل تعرضا للقرصنة .ويبدو أأن هذا التأأثري اس متر لأك ر من عامني بعد الوعي املبديئ ابلقانون ،مع أأن حدته
 1اإيطاليا ،أأملانيا ،اإس بانيا ،بلجيفاك ،واململكة املتحدة  -أأكرب مخسة أأسواق ،خالف فرنسا ،ملتجر املوس يقى اي تيونز يف أأورواب يف ذكل الوقت.
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رمبا تكون قد تراجعت قليال خالل ا ألشهر القليةل ا ألخرية من ادلراسة .ويف الفنرة من  2010اإىل  ،2012أأرسلت الهيئة
العليا العديد من التحذيرا بشأأن التعدي ،ما قد أأسهم يف اس مترار الوعي ابلقانون واس مترار فعاليته.1
(ب) التوجيه ا ألورويب بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية (ايربيد)
 .12ويف أأبريل  ،2009طبقت السويد س ياسة إلصالح قانون حق املؤلف تُعرف بقانون ايربيد  ،IPREDاذلي َيّس
جراء
بكثري عىل أأحصاب احلقوق اكتشاف وحتديد القامئني مبشاركة امللفا حنو فعال ،ما يزيد من خطر التعرض للعقوبة َ
القرصنة عىل الإننرنت .وقارن أأديرمون وليانغ ( )2014مس تواي القرصنة وإاجامي مبيعا املوس يقى يف السويد قبل وبعد
اإنفاذ القانون مع مس تواي القرصنة يف بدلان مماثةل يه الرنوجي وفنلندا .وتوصال اإىل أأنه مت النروجي للقانون بشلك كبري ،و أأنه
أأدى اإىل اخنفاض احلركة عىل الإننرنت بنس بة  %16خالل ا ألشهر الس تة ا ألوىل ،وعزا الباحثان ذكل اإىل اخنفاض معدل
القرصنة بنس بة  .%32كام توصال اإىل أأن اإجامي مبيعا املوس يقى قد ازداد بنس بة  %36خالل هذه الفنرة ابملقارنة مع
مجموعة املراقبة ،مع زايدة أأكرب يف املبيعا الرمقية وزايدة أأقل يف املبيعا املادية .وعليه ،فقد توصال اإىل أأن الوعي ابلقانون
أأسهم بفعالية يف حتول العديد من قراصنة املوس يقى اإىل القنوا القانونية.
 .13ومع ذكل ،لحظ الباحثان أأيضا أأن القانون ن ُفذ عىل حنو ضعيف جدا ،ومل يصل اإىل احملامك اإل عدد قليل من
احلال  .وبعد ا ألشهر الس تة ا ألوىل ،عاد لك من مس تواي القرصنة ومبيعا املوس يقى اإىل قرب مس توايهتا ا ألصلية،
ويشري الباحثان اإىل أأنه ميكن عزو التأأثري املؤقت للقانون اإىل ضعف الاعتقاد العام يف اإنفاذه.
(ج) ملخص س ياسا املفاكةحة اليت تركز عىل الطلب
 .14ليست فرنسا والسويد البدلين الوحيدين اذل ْين يطبقان س ياسا مفاكةحة القرصنة اليت تركز عىل جانب الطلب.
وتوجد أأشفاكل خمتلفة من قوانني مفاكةحة القرصنة اليت تركز عىل جانب الطلب يف دول مثل مجهورية كوراي ونيوزيلندا
وايرلندا ،واململكة املتحدة (وغريها) ،لكننا لس نا عىل عمل ،حىت الآن ،بدراسا جتريبية خاضعة لس تعراض ا ألقران .ومع
ذكل ،تشري ادلراس تان املذكوراتن أآنفا إاىل موضوع مماثل .واس تطاع قانون الهيئة العليا أأن يؤثر عىل السلوك عندما أأصبح
امجلهور عىل عمل بوجوده وقبل اإنفاذه فعليا ،بيامن تضاءل تأأثري قانون ايربيد بعد أأن لحظ امجلهور الافتقار اإىل التنفيذ .ويبدو
أأن الوعي ابلس ياسة والثقة يف اإنفاذها رشطان رضوراين إلنفاذ قانون مفاكةحة القرصنة اذلي يركز عىل الطلب بفعالية .كام
يبدو أأنه عند استيفاء هذين الكرطني تنجح س ياسا جانب الطلب اإىل حد كبري يف التخفيف من أآاثر القرصنة ،ويف زايدة
الاس تخدام والعائدا القانونية.

ابء س ياسا مفاكةحة القرصنة اليت تركز عىل جانب العرض
 .15تس هتدف هذه الس ياسا املواقع أأو الربوتوكول اليت تعرض النفاذ اإىل احملتوى املقرصن .وميكن اإما غلق مصادر
امللفا املتعدية عىل حق املؤلف متاما أأو جحهبا يف منطقة معينة ،اإذا صدر أأمر اإىل مقديم خدما الإننرنت حبجب النفاذ اإىل
مواقع القرصنة .ويبدو أأن هذه الإجراءا تسفر عن درجا متفاوتة من الفعالية.
( أأ) اإغالق موقع ميجا أأبلود Megaupload
 .16تعد مواقع س يربلوكرز  Cyberlockersاإحدى الوسائل الرئيس ية ملشاركة امللفا املتعدية عىل حق املؤلف عىل
الإننرنت ،ويه ببساطة مساحا للتخزين السحايب ،حيث ميكن للناس وضع بياانهتم اخلاصة عىل ا ألهجزة اخلادمة البعيدة،
 1كام نناقش يف الورقة ،يكتسب هذا التأأثري قوة ملراقبة مبيعا فرنسا من ا ألهجزة العامةل بنظام أآي أأو اإس (اي فون ،أآي بود ،أآي ابد) (ملناقشة هذه النتيجة
ابلتفصيل ،انظر الصفحا من  551-550من دراسة داهنار وأآخرين  2014و.)http://infojustice.org/archives/8891
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ولكن س ياسا بعض هذه املواقع تعزز بشلك كبري تبادل امللفا بصورة غري قانونية ،مثل عدم وجود لكام الّس للحامية
ضد الوصول اإىل احلساب أأو املدفوعا النقدية اليت حتفز ا ألفراد اذلين حيملون امللفا العامة .يف عام  ،2011اكن ميجا
أأبلود دو كوم  Megaupload.comالس يربلوكرز الأك ر انتشارا يف جمال القرصنة ،اإذ حيتوي عىل أأك ر من  25بيتاابيت
من احملتوى اذلي محه املس تخدم (واملتعدي اإىل حد كبري عىل حق املؤلف) وميثل  %4من مجمل حركة الإننرنت (ابرلوف
 .)2012ويف يناير  ،2012أأغلقت وزارة العدل ا ألمريكية موقع  ،Megaupload.comوصادر مجيع أأهجزته اخلادمة
و أأصوهل ،و أأزالت بشلك فعال لك هذا احملتوى من الإننرنت .ا ألمه من ذكل ،اكنت لكثري من مواقع القرصنة ا ألخرى (مثل
موقع البث التدفقي املامثل )Megavideo.com ،روابط مبحتوى هذا املوقع.
 .17ويف دراسة داهنار ومسيث ( ،)2014تساءلنا عام اإذا اكن هذا الاغالق أأدى اإىل زايدة مبيعا السيامن الرمقية
وتأأجريها .ولحظنا أأن معدل ادلخول اإىل موقع ميجا أأبلود– النس بة املئوية مجليع مس تخديم الإننرنت اذلين زاروا املوقع يف
ا ألشهر اليت س بقت إاغالقه  -تفاو بشلك ملحوظ بني البدلان .وهذا يعين أأن الإغالق شلك "صدمة" أأكرب للبدلان اليت
ترتفع فها معدل ادلخول اإىل املوقع ابملقارنة مع البدلان اليت تنخفض فها هذه املعدل  .وتساءلنا عام اإذا مبيعا السيامن
الرمقية قد ازداد أأك ر بعد اإغالق املوقع يف البدلان ذا معدل ادلخول املرتفعة ابملقارنة مع البدلان اليت تنخفض فها هذه
املعدل من أأجل حتديد ا ألثر النامج عن الإغالق.
الشلك  – 2التغري يف مبيعا السيامن الرمقية بعد اإغالق املوقع مقابل معدل ادلخول اإىل املوقع قبل الإغالق

1

 .18ويبني الشلك  2أأن البدلان اليت ترتفع فها نس بة ادلخول اإىل موقع ميجا أأبلود – مثل اإس بانيا وبلجيفاك – جسلت
زايدة أأكرب يف مبيعا السيامن الرمقية عقب اإغالق املوقع ابملقارنة مع البدلان ذا معدل ادلخول املنخفضة ،مثل أأسنراليا
وكندا .ولحظنا وجود منط مماثل لتأأجري ا ألفالم السناميئية ،كام لحظنا أأن هذا المنط مل يكن موجودا يف ا ألشهر اليت س بقت
الإغالق .ومل يكن هناك عالقة بني اجتاها املبيعا ومعدل ادلخول اإىل املوقع اإىل أأن حدثت صدمة اإغالق املوقع .من
ذكل ،اس تنتجنا أأن اإغالق موقع ميجا أأبلود تسبب يف زايدة العائدا العاملية من بيع السيامن الرمقية وتأأجريها بنس بة تنراوح
من  %6.5اإىل  .%8.5اإل أأن هذه البياان املتوفرة دلينا تغطي  18أأس بوعا فقط بعد الإغالق ،وابلتاي من غري الواحض اإىل
مىت اس متر التأأثري بعد فنرة  18أأس بوعا.
 1لحظ أأن اإغالق موقع ميجا أأبلود حدث يف يناير  ،2012مفن الطبيعي أأن تنراجع املبيعا عن معدل اذلروة اذلي وصلته يف ا ألعياد .ولكن املبيعا مل
تنخفض هبذا القدر يف البدلان اليت شلك الاغالق فها صدمة أأكرب ،أأما يف البدلان اليت اس ُتخدم فها املوقع ،فقد زاد ابلفعل معظم املبيعا بعد ا ألعياد ،رمغ
من أأن هذه البدلان شهد يف س نوا أأخرى اخنفاضا خالل هذه الفنرة.
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(ب) جحب املواقع املتعدية يف اململكة املتحدة
 .19وعىل النقيض من إاغالق موقع ميجا أأبلود اذلي أأزال املوقع متاما من الش بكة العاملية ،يتطلب جحب املواقع أأن يقوم
مقدمو خدما الإننرنت يف بدل ما مبنع النفاذ اإىل املواقع املتعدية .وعىل هذا ،تظل حمتواي هذه املواقع متاحة ،لكن ل ميكن
النفاذ اإلها من خالل اخلدمة املقدمة من هذه اجلها اإل ببعض الإجراءا ا إلضافية ةحسب ،مثل النفاذ اإىل مواقع الوكيل
املصصة لإاتحة النفاذ دون اإعاقة ،أأو عن طريق اس تخدام الش بفاك اخلاصة الافنراضية اليت جتعل للمس تخدم يظهر و أكنه
ينفذ اإىل املوقع من بدل خمتلف.
 .20ويف مايو  2012أأمر احملامك الربيطانية مزودي خدما الإننرنت حبجب النفاذ اإىل موقع خليج القراصنة
 ،The Pirate Bayوهو موقع رئييس ملشاركة ملفا تتبع مسار بيت تورنت  . BitTorrentودلراسة فعالية هذا
الربانمج ،حصلنا عىل بياان من رشكة تتبع جامعة مس تخديم الإننرنت يف زايرا شهرية ملواقع القرصنة ومواقع عرض
الفيديو القانونية املدفوعة (داهنار وأآخرون  2015أأ) .وقسمنا املس تخدمني اإىل عكر مجموعا خمتلفة ،اجملموعة ا ألوىل ل
تس تخدم موقع خليج القراصنة ،بيامن تس تخدم مجيع اجملموعا حىت العارشة هذا املوقع بكثافة .وابفنراض أأن جحب املوقع مل
يكن هل أأي تأأثري عىل اجملموعة اليت ل تزور املوقع (ما جيعلها مجموعة املراقبة) ،بيامن تأأثريه أأقوى بصورة مزتايدة عىل اجملموعا
اليت تس تخدم املوقع احملجوب بكثافة ابملقارنة مع اجملموعا ا ألقل اس تخداما .وتساءلنا كيف غري هذه اجملموعا سلوكها
ابملقارنة مع مجموعة املراقبة بعد جحب موقع خليج القراصنة.
 .21ووجدان أأن جحب موقع خليج القراصنة تسبب يف زايدة اإقبال مجموعة املعاجلة عىل زايرة مواقع قرصنة بديةل واملواقع
الوكيةل للموقع احملجوب ،ابملقارنة مع مجموعة املراقبة .كام توصلنا اإىل النتيجة نفسها ابلنس بة ملعدل اس تخدام مواقع .VPN
ومع ذكل ،مل جند أأي زايدة س ببية يف اس تخدام مواقع البث القانونية املدفوعة .وبعبارة أأخرى ،عىل الرمغ من شعبيهتا ،فاإن
جحب اململكة املتحدة للموقع مل يُسفر عن زايدة يف الاس تخدام القانوين ،ببساطة ألن املس تخدمني السابقني وجدوا خيارا
أأخرى للوصول اإىل نفس احملتوى املقرصن .واجلدير ابذلكر أأن دراسة تس تخدم أأساليب مشاهبة توصلت اإىل أأن إاغالق موقع
 Kino.tvيف أأملانيا (اذلي يرتبط مبحتوى تس تضيفه مواقع أأخرى ،عوضا عن اس تضافة احملتوى) مل تؤد اإىل زايدة تُذكر يف
الاس تخدام القانوين أأيضا ( أأغيار والكوسن وبوكري . )2015
 .22ومع ذكل ،هذه النتيجة ميكن أأن تعين اإما أأن جحب املوقع غري فعال ،أأو أأن جحب موقع واحد فقط أأو موقعني غري
اكف محلل املس هتلكني عىل تغيري سلوكهم .واختربان ما اإذا اكن جحب عدد أأكرب من املواقع س يكون هل تأأثري خمتلف عىل سلوك
املس هتكل ابس تخدام حدث وقع يف نومفرب  2013حيث أأمر احملامك الربيطانية يف وقت لحق حبجب  28موقعا للقرصنة يف
وقت مزتامن تقريبا ،ويس تضيف  19موقعا مهنا حمتوى فيديو .وطبقنا املهنجية نفسها عىل دراسة تتناول تأأثري هذا احلجب
وتوصلنا اإىل نتيجة خمتلفة .وجدان أأن احلجب تسبب يف زايدة زايرة مجموعة املُعاجلة ملواقع البث املدفوعة (مثل موقع نيتفليكس
 )Netflixبنس بة  %12ابملقارنة مع مجموعة املراقبة .وعالوة عىل ذكل ،مل يزد الاس هتالك القانوين ألقل املس تخدمني زايرة
للمواقع احملجوبة اإل بنس بة  ، %3.5يف حني ارتفعت هذه النس بة اإىل ما يقرب من  %24دلى مراتدي هذه املواقع بكثافة،
ما يُعزز تفسريان السبيب .وبعبارة أأخرى ،يف حني فشل جحب موقع قرصنة واحد رئييس يف زايدة الاس هتالك القانوين ،فاإن
احلجب املزتامن لـ  19موقعا رئيس يا جنح يف زايدة هذا الاس هتالك.
(ج) موجز الس ياسا اليت تركز عىل جانب العرض
 .23وتشري هذه النتاجئ اإىل أأن جناح الإجراءا اليت تركز عىل جانب العرض يعمتد عىل مدى جناهحا يف جعل القرصنة
أأمرا مزجعا .عندما ُأغلق موقع ميجا أأبلود ُ ،أزيل مجيع احملتوى املس تضاف من الإننرنت حبيث مل يكن هناك أأي وس يةل
للوصول اإليه من أأي مفاكن يف العامل ،وتُظهر البياان أأن هذا أأدى اإىل زايدة املشنراي القانونية بشلك فعال .لكن عندما
ُحجب موقع خليج القرصان يف اململكة املتحدة ،مل يمت إازاةل أأي حمتوى فعال من الإننرنت ،ول يبدو أأن القراصنة لقوا من
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العناء ما حيملهم عىل التحول حنو اخليارا القانونية – ويصدق اليشء نفسه عىل جحب النفاذ اإىل موقع  Kino.tvيف أأملانيا،
اذلي مل بشمل أأيضا إازاةل احملتوى الفعيل املالف.
 .24ومع ذكل ،فاإن هذا ل يعين أأن احلجب ل ميكن أأن يكون فعال .اإذ يبدو أأنه عند جحب عدد اكف من مواقع  ،فاإن
ذكل ي ُسبب مشقة مجة للقراصنة ،حىت أأن بعضهم ُحيول اس هتالكه حنو القنوا القانونية .ورمغ أأن ا إلغالق الفاكمل للمواقع
الرئيس ية مثل موقع ميجا أأبلود يُعد أأمرا اندرا ،فقد اع ُتمد جحب املواقع يف عدد من البدلان ا ألخرى اإىل جانب اململكة
املتحدة ،مبا يف ذكل القانون ا ألخري اذلي صدر يف أأسنراليا ،ويسمح حبجب مواقع القرصنة .وعىل الرمغ من أأن املعارضني
للتدخال اليت تركز عىل جانب العرض يؤكدون أأن اس هتداف مواقع القرصنة ل ميكن أأن يكون فعال ،اإذ س يجد القراصنة
دامئا مواقع أأخرى للحصول عىل حمتوى وسائط الإعالم بشلك غري قانوين ،فاإن البحوث تدل عىل أأن هذا الر أأي خطأأ:
فعندما تزيد هذه التدخال  ،بقدر اكف ،من عناء قرصنة وسائط الإعالم  ،فاإهنا ميكن أأن تتسبب يف زايدة كبرية يف
الاس هتالك من خالل القنوا القانونية.

رابعا اسنراتيجيا ا ألعامل التجارية
 .25وإاضافة اإىل تدابري مفاكةحة القرصنة هذه ،أأظهر البحوث أأن اإاتحة احملتوى بصورة قانونية ميكن أأن يقلل اس هتالك
احملتوى املقرصن .عىل سبيل املثال ،أأوحض داهنار وأآخرون ( )2010أأن إازاةل احملتوى التلفزيوين من متجر أ آي تيونز زاد من
قرصنة هذا احملتوى بنس بة  ،%11كام َبني داهنار وأآخرون ( )2015أأن اإضافة احملتوى التلفزيوين اإىل موقع هولو Hulu
تسبب يف اخنفاض قرصنة هذا احملتوى بنس بة  ،%20ما يدل عىل أأن تقدمي احملتوى بطريقة سهةل (رمقيا) ميكن أأن ُحي ّول
عددا كبريا من القراصنة اإىل الاس هتالك قانوين .وقد أأظهر دراسا أأخرى أأن تقليل الوقت بني عرض فيمل يف الولاي
املتحدة ا ألمريكية وعرضه دوليا يف دور السيامن (داهنار ووادلفوجل  )2012أأو عىل أأقراص الفيديو الرمقية ( DVDمسيث
وتيالنغ  )2015ميكن أأن يقلل معدل القرصنة ويزيد املبيعا .
 .26وإاضافة اإىل الاسنراتيجيا اليت ميكن أأن تتبناها رشاك وسائط الإعالم ،نرى أأنه رمبا تكون هناك فرص محلاية
احملتوى من خالل التعاون يف صناعة الإعالم .من ا ألمثةل عىل ذكل يف الس ياسا اليت تركز عىل جانب الطلب نظام الإنذار
حبق املؤلف يف الولاي املتحدة ،ومبوجبه وافق مزودو خدما الإننرنت طواعية عىل تطبيق نظام الاس تجابة املتدرج
للتحذيرا والعقواب عند اكتشاف تعدي مس تخدمهم عىل حق املؤلف .وحنن ندرك أأنه ليس مثة دليل أأاكدميي عىل ما اإذا
اكن لهذا النظام أأي تأأثري .أأما فامي يتعلق جبانب العرض ،فقد درس نا ،مع ذكل ،سلوك البحوث فامي يتعلق ابلقرصنة ،ووجدان
أأن ختفيض تصنيف نتاجئ البحث املرتبطة مبواقع القرصنة ميكن أأن ُحي ّول سلوك املس تخدم حنو الاس هتالك القانوين (س يفان
وأآخرون  .)2015ومن املثري لالهامتم ،أأنه عقب الانهتاء من هذه ادلراسة ونكرها عىل ش بكة الإننرنت ،أأعلنت رشكة
جوجل يف  17أأكتوبر  ،2014أأهنا نقحت تصنيف نتاجئ البحث لتخفيض ،بفاعلية أأكرب ،رتبة املواقع اليت حصلت عىل عدد
كبري من ا إلنذارا الصحيحة مبوجب (قانون حق املؤلف ل أللفية الرمقية).1
 .27ومجمل القول ،هناك أأدةل قوية عىل أأنه عندما تتيح الكراك احملتوى القانوين بطريقة أأك ر تيسريا يف الوقت املناسب،
تنخفض معدل القرصنة لصاحل زايدة اس هتالك قانوين .كذكل ،هناك أأدةل عىل أأن تعاون الكراك من خارج صناعة النرفيه
ميكن أأن يساعد يف حامية احملتوى احملمي حبق املؤلف .ومع ذكل ،وكام أأن اإنفاذ س ياسا مفاكةحة القرصنة ميكن أأن يكون
ملكفا للحكوما  ،أأيضا الاسنراتيجيا اليت تتبناها الكراك للحد من القرصنة قد تكبدها تفاكليف ،ويبقى السؤال عن
مقدار عبء اإنفاذ حق املؤلف اذلي جيب أأن تتحمه لك من احلكوما والكراك .
 1انظر.http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2014/10/continued-progress-on-fighting-piracy.html
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الاس تنتاج

خامسا

 تشري البحوث اإىل أأن هجود مفاكةحة القرصنة تكون فعاةل عىل أأفضل حنو ممكن عندما تتخذ احلكوما والكراك عىل.28
 وإاذا أأصدر حكومة ما قانوان ملفاكةحة القرصنة يف بدل يفتقر اإىل.حد سواء اإجراءا لردع القرصنة وتعزيز احملتوى القانوين
 اإذا أأاتحت رشكة حمتواها يف الوقت، وعىل املنوال نفسه. مفن غري املرحج أأن يكون للقانون تأأثري كبري،منصا قانونية مالمئة
 فاإن الكركة س تدخل يف منافسة فعاةل ضد نسخة،املناسب وبطريقة ميّسة دون أأن تفعل احلكومة شيئا لإنفاذ حق املؤلف
. ولن حتقق اسنراتيجياهتا النجاح اذلي س تحققه يف حال ما اإذا اكنت القرصنة خيارا مزجعا لالس هتالك،"حرة" من منتجها
، ومع أأن البحوث قدمت بعض التوجها فامي يتعلق ابملبادئ اليت تس ند اإلها التدخال احلكومية الفعاةل حلق املؤلف.29
 أأن، بصورة أأك ر حتديدا، ورمغ تفهمنا.فمثة رضورة إلجراء املزيد من ادلراسا لتحديد القدر ا ألمثل من الإنفاذ احلكويم
 فاإننا ل نعرف حىت الآن قدر الاخنفاض،الكراك ختّس عائدا لصاحل القرصنة وتواجه تفاكليف عند حماوةل مفاكةحة القرصنة
 ومن.جراء ضعف قانون حق املؤلف أأدى اإىل تراجع احلوافز ادلافعة إلنتاج مصنفا جديدة ذا جودة فنية
ّ يف الإيرادا
 اإمفاكنية، بشلك أأقوى، ونوع وجودة وعدد املنتجا اجلديدة املنتجة أأن يتيح، شأأن فهم أأفضل للصةل بني القرصنة والإيرادا
 وبيامن تواصل البدلان تقيمي س ياسة حق.تقيمي أأنواع التدخال الرامية اإىل مفاكةحة القرصنة اليت نوقشت يف هذه الورقة
. وإامنا بأأعامل ابداعية أأيضا، فاإننا نأأمل أأن نرى حبواث تربط هذا ا ألمر ليس فقط بعائدا الصناعة،املؤلف وتغيريها عرب الوقت
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