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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015
مبادرات مكتب اإلعالنات التفاعلية ( )IABيف بولندا بشأن اإلعالنات يف غري موضعها على اإلنرتنت
بهدف مكافحة التعدي على حقوق امللكية الفكرية

من اإعداد الس يد ودلزميريز مشيدت ،رئيس مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا ورئيسه التنفيذي ،وعضو جملس اإدارة
مكتب الإعالانت التفاعلية يف أأورواب ،وعضو جملس اإدارة الهيئة البولندية ل إالعالن*
ملخص
تأأيت أأمهية مشلكة تعدي مواقع الانرتنت ،اليت جتين أأرابهحا من الإعالانت ،عىل حقوق امللكية الفكرية ،من أأهنا جتلب معها
عواقب طويةل ا ألمد ل عىل الصعيدين ا أللخالي والاجعامع حفسب ،بل عىل الصعيد املاي أأيضا .أأي أأن امجليع س يخرس اإما
1
عىل املدى القريب أأو البعيد " .أأعلن بوع  .مبادرة لدلعاية العادةل" يه مبادرة أأطلقها مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا
أكول مبادرة "تتبع ا ألموال" يف البالد ،وواحدة من أأوىل املبادرات يف الاحتاد ا ألورويب .وهتدف هذه املبادرة اإىل تعزيز
عرض الإعالانت عىل مواقع الإنرتنت ،ذات احملتوى القانوين ،اليت حترتم قانون حق امللؤلف .وتبني التجربة أأن مفتاح تطوير
مبادرات انحجة ضد الإعالانت يف غري موضعها ،هو الزتام هنج طوع ومرن يضم أأكرب عدد ممكن من املعنيني.

ر
تعرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة عن ر أأي الاكتب الشخيص ،ول تعكس ابلرضورة ر أأي ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
*
1
مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا هو منصة التواصل واملعرفة يف جمال ادلعاية والتسويق الرمق التفاعيل يف بولندا .وهممته الرئيس ية يه تعزيز
وتطوير السوق الرمق والتفاعيل عن طريق نرش املعلومات عن مبادرات و أأنشطة التواصل وادلفاع عهنا وضبطها وتنظميها والبحث فهيا .وابعتباره أأحد الرشاكت
الرائدة يف الاقتصاد الرمق يف أأورواب الوسطى والرشقية ،يتخذ املكتب اإجراءات تتعلق جبوانب متلفة من الإعالانت التفاعلية .وقد أأصبح املكتب من لخالل
تغطيته للشلؤون العامة ادلالخلية وحشد ادلمع والتعلمي والتنظمي والرتوجي ،صوت صناعة الإعالن التفاعلية اإىل املسوقني واجملمتع التفاعيل.
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 .1اإن مشلكة تعدي مواقع ا إلنرتنت ،اليت جتين أأرابهحا من الإعالانت ،عىل حقوق امللكية الفكرية ،يه مشلكة ابلغة
ا ألمهية ألهنا جتلب معها عواقب طويةل ا ألمد أألخالقية واجعامعية بل ومالية أأيضا .اإن اخلدمات اليت تتيح النفاذ غري القانوين
اإىل احملتوى حتدث تغيريات يف لك النظام احليوي ل إالنرتنت وسلسةل قميه .وسواء عىل املدى القصري أأو الطويل ،س يخرس
امجليع :أأحصاب احلقوق والنارشون واملعلنون والواكلت وماكتب التداول يف الواكلت واملنصات اخملصصة للطلب وش باكت
الإعالانت وبيوت املزاد ومنصات تداول مساحات الإعالانت عىل الإنرتنت واملنصات اخملصصة للعرض.
 .2ووفقا ملا أأظهره تقرير رشكة برايس ووترهاوس كوبرز "حتليل أأثر قرصنة الفيديو عىل الاقتصاد يف بولندا" ،فقد خرس
الاقتصاد البولندي يف عام  ،2013ما بني  500اإىل  700مليون زلويت ،من الناجت احمليل الإجامي ،كام قدررت اخلسائر
املبارشة للخزينةبني  170اإىل  250مليون زلويت .وجتاوزت اإيرادات املواقع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ،وفقا لتقرير
"مس تقبل منصات الفيديو عىل الإنرتنت يف بولندا" اذلي نرشه مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا يف أأواخر عام ،2013
مبلغ  50مليون زلويت وهو ما ميثل  2.5ابملائة تقريبا من اإجامي نفقات الإعالانت التفاعلية.
 .3ول حاجة للحديث عن ادلور ا ألسايس ل إالعالانت الرمقية يف املساعدة عىل متويل احملتوى الرمق ولخدماته وتطبيقاته
مما جيعلها متاحة بشلك واسع بلكفة قليةل أأو معدومة ،اإضافة اإىل دفع جعةل المنو يف القطاع الرمق .
 .4و ر
ض الإعالن الرمق يف عام  2014قرابة  30.7مليار يورو يف اقتصاد الإنرتنت ا ألورويب (بزايدة يف المنو بنس بة
 11.6ابملائة) كام يضخر الإعالن الرمق ابس مترار املزيد من ا ألموال يف الاقتصاد الرمق  .ويف عام  ،2006بلغت قمية سوق
الاحتاد ا ألورويب حنو  6.6مليار يورو ،مقابل  27.3مليار يورو يف عام  .2013وتشلك هذه القمية زايدة يف الإنفاق مببلغ
 20.7مليار يورو ترمجت عىل أأرض الواقع مبعدل ومو س نوي مركب بلغ  22.5ابملائة ،أأي مبعدل  3مليار يورو للك س نة.
 .5وعىل الرمغ من بلوغ معدل المنو  11.9ابملائة يف عام  2013مقارنة بزايدة بنس بة  0.1ابملائة من الناجت احمليل الإجامي
لالحتاد ا ألورويب بأأمكهل ،ل يزال قطاع الإعالن الرمق متفوقا عىل الاقتصاد العام لالحتاد ا ألورويب.
 .6وتمتزي املواقع اليت تسهل النفاذ غري القانوين اإىل احملتوى ببعض املزااي التنافس ية عىل ابي القنوات القانونية لتوزيع
احملتوى :ألهنا ل تتطلب أأي رسوم ترخيص ،وتتيح نفاذا اإىل احملتوى ،جماان أأو بأأسعار أأرخص بكثري ،يف ذات وقت العروض
ا ألوىل للمصادر القانونية أأو قبلها .ويه ،يف الوقت نفسه ،تدر أأرابحا عىل أأحصاهبا بفضل الإعالانت أأو وماذج احملتوى املدفوع.
 .7ووفقا لتقرير رشكة برايس ووترهاوس كوبرز ،فقد اس تخدم  7.5مليون بولندي لخدمات الفيديو اليت تتعدى عىل
حقوق امللكية الفكرية .ودفع ما نسبته بني  29ابملائة و  49ابملائة من هلؤلء املس تخدمني مرة واحدة عىل ا ألقل مقابل النفاذ
اإىل احملتوى.
 .8ووفقا للبياانت اليت مجعها مكتب الإعالانت التفاعلية يف أأورواب ،فاإن مبادرات الإعالانت يف غري موضعها تنحدر من
مبادئ الولايت املتحدة ا ألمريكية التوجهيية لضامن اجلودة اليت صدرت عام  .2010و أأطلقت يف الولايت املتحدة يف
فرباير  2015مبادرة اثنية بعنوان "املعايري اجلوهرية لضامن اإعالانت رمقية فعاةل".
 .9ويف أأوروابُ ،أطلقت مبادرات ضد الإعالانت يف غري موضعها يف تسع دول متلفة حىت الآن :المنسا وادلاومرك وفرنسا
وإايطاليا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وإاس بانيا واململكة املتحدة .واكنت مبادرة " أأعلن بوع  .مبادرة لدلعاية العادةل" يف بولندا من
أأوائل هذه املبادرات .وقد لقت املبادرة ،اليت أأطلقت يف يونيو  2014للرتوجي للرشاكت املدرجة عىل الالحئة البيضاء وتعزيز
شفافية التدابيرب اليت تتخذها الرشاكت ملنع الإعالانت يف غري موضعها عىل املواقع املتعدية عىل حقوق امللؤلف ،جناحا يف مجع
 15موقرعا.
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 .10وقد أأطلق مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا عددا من املبادرات املتعلقة حبامية امللكية الفكرية .ألنه يعترب أأن رفع
مس توى الوع بأأمهية حق امللؤلف وحقوق امللكية الفكرية ا ألخرى يه مسأأةل ابلغة ا ألمهية .ويرى املكتب أأن هناك حاجة
لتثقيف مس تخديم الإنرتنت ومشغيل النظام احليوي ل إالعالانت ،عىل السواء ،حول حق امللؤلف وحقوق امللكية الفكرية
ا ألخرى ولهذا السبب ،يقود املكتب ،ابلإضافة اإىل مبادرة " أأعلن بوع  .مبادرة لدلعاية العادةل" ،مبادرة أأخرى يه" :شاهد
بطريقة قانونية".
 .11وهتدف مبادرة "شاهد بطريقة قانونية" اإىل تشجيع التوزيع القانوين للفيديو ومساعدة مس تخديم الإنرتنت عىل حتديد
لخدمات الفيديو الآمنة واملرخصة .وتقدر م اخلدمات اليت توزع هذا النوع من احملتوى طلبا للحصول عىل ضامن اجلودة اذلي
مينحه مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا ابلتشاور مع مرشيف مبادرة "شاهد بطريقة قانونية" .ويقدم املوقع اخملصص
املوجود عىل الرابط ،)http://ogladaj-legalne.pl( :معلومات عن املبادرة ولحئة املواقع والكياانت املشاركة يف املبادرة.
ويعترب هذا املوقع مصدر معلومات عن توزيع الفيديو القانوين عىل الإنرتنت يف بولندا منذ عام .2012
 .12ومثلام ذكر من قبل ،فقد بد أأ مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا تنفيذ محةل " أأعلن بوع  .مبادرة لدلعاية العادةل" يف
يونيو  .2014ويه أأول مبادرة بشأأن "تتبع ا ألموال" يف بولندا ومن ا ألوائل يف الاحتاد ا ألورويب .وهتدف املبادرة اإىل تروجي
نرش الإعالانت عىل مواقع الإنرتنت ذات احملتوى القانوين اذلي حيرتم حق امللؤلف .ويسعى املكتب اإىل رفع مس توى الوع
بني املسوقني بأأن نرش اإعالانهتم عىل املواقع اليت حترتم القانون هو أأمر جوهري سواء ابلنس بة للتوس مي أأو للمتج املعلن عنه.
 .13وتتوجه املبادرة بشلك رئييس اإىل املعلنني و أأحصاب العالمات التجارية .وعالوة عىل زايدة الوع  ،تشجع املبادرة
هلؤلء عىل أأن يطلبوا من رشاكهئم التجاريني ( أأي واكلت الإعالم وش باكت الإعالانت) التأأكد من نرش الإعالانت اخلاصة
بعالماهتم عىل مواقع ل تتعدى عىل حقوق امللكية الفكرية .كام تقدم املبادرة مبادئ توجهيية و أأمثةل عىل كيفية اإدلخال أأحاكم يف
العالقات التعاقدية بني الفاعلني يف الصناعة تنص عىل أأن املشرتين يرغبون يف أأن توضع اإعالانهتم حرصاي عىل مواقع ل
تتعدى عىل حقوق امللكية الفكرية.
 .14واعمتدت املبادرة الس بل التالية:
ر
حث املعلنني والواكلت عىل أأن يعلنوا رصاحة ،مضن التفاقات التعاقدية ،اس تعدادمه للحد من عرض ا إلعالانت
عىل املواقع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية؛
 تشجيع اس تخدام أأدوات ماكحفة ا إلعالانت يف غري موضعها مثل اللواحئ البيضاء؛ تشجيع تبادل بياانت عناوين املواقع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ،والتدابري املضادة املس تخدمة للهترب مناحلظر.
 .15وقد حصلت املبادرة عىل رعاية وزير الثقافة والرتاث الوطين ووزير الإدارة والرمقنة .ويف بداية  ،2015حصلت
املبادرة عىل تقدير املعهد الوطين لفنون السيامن ،و ُمنحت متويال لتعزيز معلها .وشنت محةل تواصل حول املبادرة بني شهري
أأبريل ويوليو ،وتضمنت امحلةل منشورات وحمارضات وسلسةل مقالت ومقاطع فيديو دعائية
(.)https://youtu.be/Ip9y7C-i46s
 .16وجاءت املبادرة نتيجة تعاون ممثر بني أأحصاب احلقوق الفاعلني يف صناعة الإعالن ،وتقدم حاليا حلول ميكن
اس تخداهما من قبل ا ألطراف املعنية .ويرى مكتب الإعالانت التفاعلية يف بولندا أأنه ينبغ تشجيع مبادرات مماثةل عىل
مس توى الاحتاد ا ألورويب.
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 .17وبينت جتربة املكتب أأن مفتاح تطوير مبادرات انحجة بشأأن الإعالانت يف غري موضعها هو الزتام هنج طوع ومرن
ويضم أأكرب عدد ممكن من املعنيني .اإذ يتطور النظام احليوي ل إالعالانت الرمقية برسعة هائةل توازي رسعة تطور التكنولوجيا.
ومن ا ألسايس ،بغية السامح لهذا لقطاع ابلزدهار والابتاكر ،إلدماج املرونة والطوعية يف أأي خطة حملاربة الإعالانت يف غري
موضعها .ألن الابتاكر يف النظام احليوي ل إالعالن الرمق هو حصيةل هجود عدد ل حيىص من الفاعلني الرمقيني ،اذلين ينبغ
أأن تتاح هلم مجيعا فرصة التعبري عن أآراهئم وماوفهم احملمتةل.
ر
وحتث املبادرة ا ألطراف املوقعة علهيا عىل اختاذ اخلطوات املالمئة ملعاجلة مسأأةل الإعالانت عىل املواقع املتعدية عىل
.18
حقوق امللكية الفكرية .ولكن ،هناك حاجة اإىل مجع مزيد من التواقيع من أأجل اس تغالل اإماكنيات املبادرة اكمةل مبا أأهنا ل
تزال يف مراحلها ا ألوىل .ولهذا السبب ،سينصب الرتكزي يف املس تقبل عىل املعلنني و أأحصاب العالمات التجارية هبدف رفع
وعهيم ألهنم مه العامل ا ألسايس يف وضع حد لهذه الإعالانت.
 .19ومن املهم فهم أأنه ،وعىل الرمغ من اإماكنية تقليص جحم الإعالانت عىل املواقع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ،ا رإل
أأنه ل ميكن القضاء عىل هذه الظاهرة بشلك هنايئ .وينبغ اإدراك أأوجه القصور يف النظام احليوي ل إالعالن عىل ش بكة
ا إلنرتنت :اإذ تقدم املليارات من الإعالانت عرب الإنرتنت لك يوم ،وخصوصا بسبب تطور التقنيات ووماذج ا ألعامل مثل الرشاء
الربجم  ،فذلا ل يسهل دامئا عىل املعنيني معرفة املواقع اليت سوف تعرض علهيا اإعالانهتم مس بقا.
[هناية الوثيقة]

