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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 العاشرةالدورة 
ىل  23جنيف، من   2015 نومفرب 25اإ

 
 

  املبادرات الدامنركية املكملة لتدابري اإلنفاذ اجلارية

عداد ابربرا سور دارة الاؤون الس ياس ية والقانونية يف مكتب ادلامنرك للرباءات  نيقانونيال ينسشاار كبرية ال جيسني، -من اإ يف اإ
ورئيس وحدة حق الؤلف بوزارة الثقافة  نيقانونيال ينسشاار كبري ال والعالمات التجارية؛ والس يد نيجي فالبيورن تريبيني، 

 .ادلامنركية

 لص ال

نفاذ حقوق اللكية الصناعية،  حرصا عىل نااء وحدة  يُعزتمتعزيز اإ نفاذاإ  يف يف مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية اإ
 مميكهنحيث  ،العامة والسلطاتوالس هتلكني  للمؤسسات التجارية مركزية اتصالجهة ك وحدة س تعمل الو . 2015 عام هناية

ات عامة وتوجهيمعلومات ، كام ميكهنم احلصول عىل حقوق اللكية الصناعيةعىل  للتعدي معليةحالت  باأأنتلقي التوجيه 
نفاذ ىلهذا التوجيه يؤدي أأن  وذكل هبدف، باأأن قضااي التعدي والإ جراءات  اختاذ اإ نفاذ الزيد من اإ حقوق قضااي يف الإ

 ش به متطابقة.طابقة أأو تم عالمات جتارية أأو تصاممي  وأأ نتجات التعلقة ب اللكية الفكرية 

حقوق اللكية  ت عىلالتعداي لاكحفة ادلامنركية راتالوزا من خالل ش بكة ادلامنركيةبني الواكلت  الارتك التعاون ويمت
 .للغاية ةجيد بصورةتعمل و ، 2008الفكرية. تأأسست الا بكة عام 

 

                                                


آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.   آراء الؤلف، ول تعكس ابلرضورة أ آراء العرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ  ال
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آنذاكمناريك اادللثقافة ا ريوزيف جمال حق الؤلف، نرش و السامهة  يف معوما هاهدف يمتثل  ،بادراتمثاين م  ،2012يف يونيو  ،أ
حزمة حق " امثنيةالالبادرات  ُأطلق عىلو القرصنة عىل الإنرتنت.  يف احلد منوالساعدة  ،يف منو الصناعات الإبداعية

 ".الؤلف

جب حب التعلقةقرارات احملامك  معاجلة وىلالأ دونة تشناول ال. السلوكلقواعد مدونتني مكتوبتني وضع دراتن عن اأأسفرت مبو 
ىلفالثانية . أأما التعدي عىل حق الؤلف( ،تقترص عىل دون أأن ،أأساسا تتعلققوق  احلالتعدي عىل  جّراءالواقع   هتدف اإ
 عىل الانرتنت. السلوكيات الرشوعةتعزيز 

 جاريةترك للرباءات والعالمات ال يف مكتب ادلامن الرتقبة أأول: وحدة الإنفاذ

 مقدمة .أأ  

نفاذ حقوق اللكية الصناعية،  حرصا عىل .1  1من هذا العام مبكرالربلان ادلامنريك مرشوع قانون يف وقت  اعمتدتعزيز اإ
نااء نفاذل وحدة ين  عىل اإ  .مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجاريةيف  الإ

 أأن يتلقى، ميكن وفهياوالس هتلكني والسلطات العامة.  للمؤسسات التجارية مركزيةاتصال  هجةوحدة بثابة ال تعملس  و  .2
وعالمات بنتجات  التعلقةحقوق اللكية الصناعية  يف احلالت عىل  للتعدي معليةهؤلء الس تخدمني التوجيه يف حالت 

نفاذ.باأأن قضااي  ةعام اتوتوجهي معلوماتوحدة أأيضا ال وتوفر(. ش به متطابقةمتطابقة أأو جتارية أأو تصاممي   التعدي والإ

ذا اكن دلهيم  جمرد نعن والرشاكت الصغرية والتوسطة والس هتلك جميُ  ويف بعض الأحيان، .3 جيدة  قضيةالنظر يف ما اإ
نفاذ الدنية احلصول عىل متابعة  وس بل أأم ل،حقوق اللكية الفكرية  عىل الزعومضد التعدي  حقوقهم من خالل نظم الإ

 العمل المكنة. ساراتب  درايهتمفضال عن عدم  ،هذه التدابري صعبة وملكفة جيدون ميبدو أأهنو واجلنائية. 

نفاذوحدة  تسلطومن التوقع أأن  .4 هنا ؛الزيد من حالت التعديعىل ضوء ال الإ ذ اإ  لتوجيهعن ا ةمبسط مقدمة س تشيح اإ
نفاذباأأن  الالفعّ  ىل الساعي منالزيد  عن البديئهذا التوجيه  يسفرأأن  هبدفذكل و  ،قضااي التعدي والإ حلصول ا الرامية اإ

ىل الزيد من  بدوره ؤدييأأن  وهو ما يُنتظرحقوق اللكية الفكرية، عىل تعدين ال  يف مواهجة احلقوق عىل  العروضة القضااياإ
 الكء حقوق اللكية الفكرية( والرشطة.وامني و احمل مثل  اخملصوصني لك من السشاارين أأمام

نفاذمتتد ولية وحدة و  .5 وبراءات الاخرتاع ومناذج النفعة. ومن  الصناعية العالمات التجارية والرسوم والامنذج لشامل الإ
 حقوق العالمات التجارية والتصممي. عىلمعظم الاس تفسارات تنصب التوقع أأن 

 نفاذالإ تعدي و لل  ملموسةالتوجيه يف حالت  .ب 

نفاذ يف حالت اذلي تقدمهالتوجيه تعلق قد ي  .6 ذا اكن  معلية وحدة الإ ما يه و  ،أأم لحدث قد  التعديبسأأةل ما اإ
نفاذ الإ  تدابري  اخملصوصنيجملس شاكوى الس هتلكني أأو السشاارين  عن طريق ،عىل سبيل الثال -العمل المكنة  مسارات

ذا اكن  لتقريرأأفضل  المس تخدمني أأساسل الوحدة  تشيح ،وبذكل(. ةنفاذ اجلنائيالإ ( أأو عن طريق الرشطة  تدابري ةالدني ما اإ
بالغ كيفية  يف س تخدمنيال مساعدة  اميكهنكام  القيام بذكل. وس بل ،ل مأأ قضيهتم  علهيم مواصةل حقوق  جرامئعن لرشطة ااإ

 اللكية الفكرية.

                                                
1

 عىل الرابط التايل: ، ومتاح  ابللغة ادلامنركية( 2015مارس  24( يف L 92اعمتد مرشوع القانون   
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l92/html_som_vedtaget.htm. 

 

http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l92/html_som_vedtaget.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l92/html_som_vedtaget.htm
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و التصاممي والعالمات التجارية نتجات ابل عىل القضااي التعلقة  العمليةالتوجيه يف حالت التعدي  اقتصار ومن الؤكد .7
ذا اكن ل تقيامي قانونيا معقدا   تقتيضيف احلالت اليت و الطابقة. ش بهطابقة أأو ال ن قد حدث أأم لتعدي ال تحديد ما اإ (، فاإ

ىل  س تحيلالوحدة   .اخملصوصني نسشااريال الاورة من  الامتسمس تخدمهيا اإ

كتب ل اصة اخل اترب اخلعىل ن و والس تخدم اليت يقدهماوحدة عىل العلومات ال اذلي تقدمه توجيهال سيسشند و  .8
دارهتا الكتبتوىل ي شرشيعات حقوق اللكية الفكرية اليت ب فامي يتعلق  ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية عىل سبيل  .اإ

جراء حبيف  من خربته الوحدةشس تفيد س ، الثال ث عن حقوق اللكية الفكرية يف السجالت عرب الإنرتنت. وجتدر الإشارة و اإ
ىل أأن   طلبات احلصول عىل حقوق اللكية الفكرية. اليت تعاجلمنفصةل عن الإدارات  عمل بصورةوحدة س تالاإ

ق الوحدة يف صالحية احلقو تنظر ولن  ،حفسب سجةلال قوق احل عىل العمليةالتوجيه يف حالت التعدي  وس يقترص .9
 السجةل.

 اتالتوجهيكون تلن  ومن مثَّ،. لن يكون لها سوى طابع توجهيييو وحدة قرارات، القدهما تالتوجهيات اليت  تعترب نلو  .10
 عىل الس تخدمون وس يحصلاحملامك أأو غريها من السلطات العامة.  وأأ لنيابة العامة ل  وأأ لرشطة ل بأأي شلك من الأشاكل  ةملزم

 معلومات واحضة يف هذا الاأأن.

ىل ا دم توصياتق  س تُ كام  .11 ضافية مساعدة ابلامتسلس تخدمني اإ طار يف  - اإ التعدين  منحقوقهم  سعهيم للحصول عىلاإ
حامية و النافسة  هيئةجماان من   مقدم الس هتكلارتايت ل  اخملص اخلط الساخن  عن طريقعىل سبيل الثال،  -الزعومني 

 و/أأو الرشطة. اخملصوصني نسشااريال الس هتلكني، و ااكوى ب  العينلس اجمل(، و ادلامنركية الس هتكل

آراء مأأن تقدوحدة للميكن أأدانه(،  19الرسوم  انظر الفقرة دفع ومقابل طلب البناء عىل و  .12  معليةحالت  مكتوبة باأأن أ
ذا اكن ا ل هذه الآراء تقيمي الوحدة تتضمنقد و . حقوق اللكية الصناعية للتعدي عىل  وعىل هذا،أأم ل. قد حدث تعدي ال اإ

ن   6 من كام هو موحض يف الفقرات عمليةال  تعديال  قضااييف  القدم التوجيه من اجزء يُعد يف الآراء الكتوبة الوارد لتوجيهافاإ
ىل ىل 6 من يف الفقرات الواردةق الرشوط طبن ت  وهكذاأأعاله.  11 اإ يعين، يف مجةل  . وهذاأأيضا الآراء الكتوبة عىل 11 اإ

ذا  يلأأومؤرش  س تكون بثابة ،عوضا عن ذكل ،، لكهناةملزم تكون لنأأمور، أأن الآراء الكتوبة  وقع قد تعدي اكن ال ما عىل اإ
كتوبة ال راء الآ ، سوف تسشند وعىل النوال نفسهيف الآراء الكتوبة.  بوضوح هذا وس ُيذكر. أأم ل حق اللكية الصناعية عىل

 لن تقومو سجةل ذات الصةل. ال قوق عن احلالوحدة  بحوث اليت جترهياعىل ال و  ،نوالس تخدم اليت يقدهماعىل العلومات 
آراء مكتوبة  تصدرلن  كام أأهناحقائق القضية.  بتقيصالوحدة  ل أ الوحدة نظر ت  ولن ،فامي يتعلق حبقوق اللكية الفكرية السجةلاإ

يقترص عىل القضااي  العمليةأأن التوجيه يف حالت التعدي عىل د مرة أأخرى يأأك تال  وينبغييف صالحية احلقوق السجةل. 
آراء مكتوبة عند تُقدملن و  ش به الطابقة.طابقة أأو الوالعالمات التجارية أأو التصاممي نتجات ابل التعلقة  قامة دعوى أ قضائية  اإ

صدار رأأي ت أأنميكن للوحدة و . هانفس القضية باأأن   نطاق هدفخارج  يقعطلب الاس تفسار أأن  ترىمكتوب عندما رفض اإ
 وحدة.ال

 نفاذ الإ قضااي التعدي و باأأن  ةعام اتوتوجهيمعلومات  .ج 

نفاذ وحدة تقدم س   .13 نفاذقضااي التعدي  باأأنعامة  اتوتوجهيمعلومات أأيضا الإ ، ية الصناعيةحبقوق اللك  التعلقة والإ
مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات قدم ي ،حالياو التعدايت.  وقوع تدابري منعباأأن الشرشيعات و ات توجهيعىل سبيل الثال 

 .ابلفعل هذه التوجهيات العامة التجارية

 العموم لرشطة / الدعنيا ةمساعد .د 
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نفاذ م وحدة دس تقو  .14 ضافية مساعدةالإ ىل يف هجودمه العمومرشطة والدعني لل  اإ ماكحفة جرامئ حقوق اللكية  الرامية اإ
هنا ومن مثَّ،الفكرية،   ز التعاون الوثيق ابلفعل بني السلطات.تعز  فاإ

 نفاذالتعلقة ابلإ  واختصاصاته مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجاريةهمام نفاذ الإ  ةوحدجتمع  .ه 

نفاذجمع وحدة تس   .15 نفاذ حقوق اللكية  هواختصاصات مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجاريةهمام  الإ يف جمال اإ
 .وفعال وكفء عمل مامتسكطار الأمثل لالإ  وضع بغية ذكلو  ،واحدةالفكرية يف وحدة 

نفاذ حقوق اللكية  مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية يؤديو  .16 ابلفعل سلسةل من الهام هبدف تعزيز اإ
الفكرية حقوق اللكية التعدي عىل  لاكحفة ادلامنركية اتا بكة الوزار ل العمل كأمانة  ومن هذه الهامالفكرية. 

 www.stopfakes.dk التعلقة لعامعىل حقوق اللكية الفكرية، والأ  باأأن التعدايت(، والااركة يف الرصد الأورويب 
 .ادلولية للتعاون النتدايتوالااركة يف  ،لس ياسات الوطنية وادلوليةاب

نفاذالس تفيدة من وحدة  اجلهات .و   الإ

نفاذوحدة  تس هتدف .17 والهيئات العامة.  والؤسسات التجاريةالتوجيه للمس هتلكني الوحدة  قدموس تُ واسعة،  طائفة الإ
 حدة.و المن بصورة خاصة ن والرشاكت الصغرية والتوسطة والس هتلك يس تفيد ومن التوقع أأن

وحدة. وهذا يعين أأن الالتوجيه من  أأن يلمتس ادلامنركية مامول ابحلقوقطالبة/ احلق يف الي صخ  دليه ميكن لأ و  .18
 وحدة  عىل سبيل الثال رشكة غريالأأيضا اس تخدام  اميكهن - ادلامنركية ابحلقوق والاموةل -منارك اخارج ادل القمية طرافالأ 

 منارك(.ايف ادل ةالتجارية الأوروبي هتاعىل عالم تعداي تواجهمناركية اد

 ؟تبلغ الرسوم كم .ز 

  حوايل كرونة دامناريك 1500 ببلغ (أأعاله 12 الفقرةيف  الواردة  لآراء الكتوبةا رسوم العمتد مرشوع القانونيدد و  .19
ساءة اس تخدام احليلوةل دون م هوو الرسفرض والغرض من (. يورو 200  الأخرى مجيع التوجهيات وحدةالتقدم و  النظام. اإ

 .جماان

نفاذ معلها؟ .ح   مىت سشبدأأ وحدة الإ

 .2015من التوقع أأن تبدأأ الوحدة معلها يف هناية  .20

نفاذها باأأن ادلامنركيةالتعاون الارتك بني الواكلت اثنيا:   حقوق اللكية الفكرية واإ

 مقدمة .أأ  

حقوق اللكية  لاكحفة التعدي عىل ادلامنركية تالوزاراش بكة من خالل  ادلامنركيةالتعاون الارتك بني الواكلت  يمت .21
 جدا. جيد ويسري العمل هبا عىل حنو، 2008الفكرية. تأأسست الا بكة يف عام 

 العامة التالية: السلطاتالا بكة  وتضم .22

 ؛ادلولية واجلرامئ اخلطرية ةالاقتصادي لدلوةل اخملت  ابجلرامئ الدعي العام -
 ؛ادلامنركيةالرشطة الوطنية  -
 ؛(SKATامجلارك ادلمناركية   هيئة -
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 ؛أأمانة الا بكة(  مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية -
 ؛وزارة الثقافة -
 ؛ادلامنركية الأدويةو الصحة هيئة  -
 ؛تكنولوجيا السالمةل ركية مناادلهيئة ال  -
 ؛ادلامنركية الس هتكل نافسة وحاميةال  هيئة -
دارة الاؤون البيطرية والأغذية  -  ؛ادلامنركيةاإ
 ركية؛ادلامن التجارية هيئة الأعامل -
 وزارة الاؤون اخلارجية  جملس التجارة(. -

 
 كيف تعمل الا بكة؟ .ب 

تبادل العلومات تعزيز  يف ،كبري بقدر ،اللكية الفكرية التعدي عىل لاكحفةركية مناادل اتوزار الش بكة نااء اإ  أأسهم .23
 قوق اللكية الفكرية.التعلقة حبدورا يف ماكحفة اجلرمية  اليت تؤدي ،العامة السلطاتوالتنس يق والتعاون اليويم بني خمتلف 

ىلتأأسست الا بكة و  .24 ىليعود  مطولتقرير حكويم  اسشنادا اإ آنذاك ه، قدم2008عام  اإ لاؤون الاقتصادية اوزير  أ
ن، أأساس قانوين حىت الآن،لها،  ليسا بكة ال  ومع أأن. 2والتجارية  .3اختصاصاهتا متاحة عىل موقع الا بكة فاإ

أأعضاء الا بكة  مجيع لااركة ونظرا. يف مارس وسبمترب متكررةيف توارخي  يوم واحددة ل س نواي مرتنيا بكة جتمتع ال و  .25
بني السلطات معل وثيقة عالقات لها،  الرئيس يةة زي ال يههذه و  ّرخست هذه الاجامتعات،فقد العامة،  الاجامتعاتيف هذه 

م اليويم، اذلي بني أأعضاء الا بكة يف معله نيوثيقوتنس يق تعاون و  ،لمعلوماتل موسعتبادل  بدوره ذكل ويّس ، اخملتلفة
جراءات  نفاذ يتضمن اإ  .ملموسةاإ

 يف العمل. القيادةزمام ويتوىل  ،ا بكةل ل  كأمانةمكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية  يعملو  .26

 اخلاص اجلهات الفاعةل يف القطاعالتعاون مع  .ج 

جراء يسهلوهو ما . دون سواهاالعامة  السلطات عىلالا بكة  تقترص .27 درجة ب تبادل العلوماتو ، للغاية رصحي حوار اإ
 ابلتفاقحلوار ا وُاقميللغاية.  ومفيد ابلغ الأمهيةوهذا التعاون  .مع الصناعة منظام االا بكة أأيضا حوار  أأقامت. ومع ذكل، كبرية

 .2010عام  اذلي ُعقديف الاجامتع الأول الصناعة  بني الا بكة وممثيل

الا بكة وتتفق مايو ونومفرب.  يفة سلفا قررممواعيد  يفالصناعة مرتني يف الس نة  والا بكة وممثلجتمتع بالك عام، و  .28
 الدعوةالناس مجموعات ختتلف و  .الصناعة اس تضافة الاجامتعات وممثليشناوب و  .موضوعات الاجامتعات مس بقاعىل والصناعة 

 جدول الأعامل. يف الدرجوضوع لا حسب

ضافية اجامتعات عقد كن أأيضا مي ،رنالنظام ال ايف هذو .29 جراء و  ،خمصصةاإ غري الرمسي.  عىل صعيدابس مترار حوار اإ
قامةل تسهأأن نظم ال وار احلمن خالل  تناأأ التصالت والا باكت اليت ومن شأأن   فضال عن، رمسيمس متر وغري حوار  اإ

حوار لالزااي الرئيس ية ل أأحد اهذيُعد و قوق اللكية الفكرية. التعلقة حبالتعاون بني الا بكة والصناعة يف ماكحفة اجلرمية  ريتيس
 نظم.ال 

 
                                                

2
 http://www.stopfakes.dk/media/80429/rapportpiratkopiering.pdfالتايل:  الرابط( عىل ةلجنلزييابللغة الامتاحة  مع ملص   
3

 .http:/www.stoppiraterne.dk/media/101609/sg.pdfانظر:  

http://www.stoppiraterne.dk/media/101609/sg.pdf
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 الا بكة اليت حققهتا لنتاجئل أأمثةل  .د 

ىلميكن  .30  النتاجئ التالية: الإشارة اإ

ىل  -  قوق اللكية الفكرية.التعلقة حبس نوات جسن مجليع أأنواع اجلرامئ  6زايدة العقوابت اجلنائية لتصل اإ
نااء  - ( والإلجنلزيية www.stoppiratkopiering.dkركية  ادلامن ابللغةلمعلومات لمواقع اإ

 www.stopfakes.dk .)ىل  حتديدا موهجةأأدةل الواقع  وتقدم با  لك والؤسسات التجاريةالس هتلكني اإ
 تقارير خمتلفة عن التقليد والقرصنة.واقع لوروابط  ،لأخبارلقانونية، وقسم عىل معلومات حتتوي كام ، خيصه

نفاذ ادلولية  مناركامااركة ادل باأأنالتعاون  - جراءات الإ  معلية  الزيفة ( ماكحفة الأدوية1: لمن أأجيف اإ
؛ (أأوبسون  معلية ليت ل تس تويف العايري الطلوبةا الغاوشة الواد الغذائية والرشوابت ماكحفة( 2ابلجنيا(؛ 

غالق الواقع اليت 3و  مقرصنة  معلية يف مواقعنا(. منتجات مزيفة أأو تعرض( اإ
نااء   -  4قضااي حقوق اللكية الفكرية اجلنائيةجمال منركية يف ايع الأحاكم ادلمجل قاعدة بياانت السوابق القضائية اإ

 وتطويرها.
عداد - القطاع ابلتعاون مع  ضعقوق اللكية الفكرية  وُ التعلقة حبرامئ اجللرشطة عن ا لإبالغمنوذج موحد  اإ

 (.النظمةاجامتعات احلوار  أأثناء يف الصناعة اخلاص
 لمرصد الأورويب باأأن التعدي عىل حقوق اللكية الفكرية.لاتبعة  مةلاع أأفرقةالااركة يف  -
عداد لسامهة يف ا -  .حقوق اللكية الفكرية للرشطة والنيابة العامةعن مبادئ توجهيية اإ
 .نفاذ العامةالإ لسلطات  يةتدريب  دراس ية حلقاتتنظمي  -

 
 .5يف التقارير الس نوية للا بكة لتفصيال  بزيد منأأناطة الا بكة وصف  ويرد .31

يف جمال حق الؤلف لتحقيق  ةطوعيالركية يف نوعني من مدوانت قواعد السلوك مااركة وزارة الثقافة ادلامناثلثا: 
 هدف عام هو احلد من القرصنة وتعزيز السلوكيات الرشوعة عىل الإنرتنت.

 مقدمة .أأ  

آنذاك ادلامنريكلثقافة اوزير نرش  ،2012يف يونيو  .32 السامهة يف منو الصناعات الإبداعية  هو العام هاهدف  مبادرات 8 ،أ
 ".الؤلفحزمة حق امثنية "الالبادرات  ُأطلق عىلالقرصنة عىل الإنرتنت.  احلد من يفوالساعدة 

حدى تتعلقو  .33 ىل اخلدمات غري الرشوعة عىل  حلجبصياغة مبادئ توجهيية مكتوبة ب  الامثنيةهذه البادرات  اإ الوصول اإ
نرتنت وأأاحاب الإ  اتخدم مقديم قطاعتاجيع هو ركية فامي يتعلق هبذه البادرة منادور وزارة الثقافة ادل اكنو الإنرتنت. 

ىل لتوصلعىل ااحلقوق   قواعد السلوك.ة لمكتوبجب الواقع يف شلك مدونة حبتفامه مارتك فامي يتعلق  اإ

نفاذ طوعية تعزيز وضع حلول  بغية ،لحوارلأأقامت مبادرة أأخرى منتدى و  .34 اجلهات بني خمتلف  دو عقالعىل  ةقامئجديدة اإ
سلسةل من  هتااس تضافعالوة عىل  ،اضطلعت وزارة الثقافة ادلمناركية بدور اليس وحامل السوطو عىل الإنرتنت.  الفاعةل

 لإنرتنت.امنظامت ورشاكت من مجيع قطاعات سلسةل قمية ااركة ب الاجامتعات 

 

                                                
4

 .http://www.stoppiratkopiering.dk/domssamling.aspxمتاحة عىل الرابط:  
5

tagains-piracy/initiatives-and-counterfeiting-on-reports-http://www.stopfakes.dk/authorities/public-ىل الرابط: متاحة ع 
piracy.aspx-and-counterfeiting. 

http://www.stoppiratkopiering.dk/domssamling.aspx
http://www.stopfakes.dk/authorities/public-reports-on-counterfeiting-and-piracy/initiatives-against-counterfeiting-and-piracy.aspx
http://www.stopfakes.dk/authorities/public-reports-on-counterfeiting-and-piracy/initiatives-against-counterfeiting-and-piracy.aspx
http://www.stopfakes.dk/authorities/public-reports-on-counterfeiting-and-piracy/initiatives-against-counterfeiting-and-piracy.aspx
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 قوقاحل التعدي عىل اءجرّ جب الواقع حبقرارات احملامك التعلقة لعاجلة السلوك قواعد مدونة  .ب 

 قبل مدونة السلوك ( أأ  

نفاذ حقوق لأ ، ميكن وأأيضا حىت يومنا هذا وضع الدونةقبل  .35 ذمن خالل احملامك حبق الؤلف هم التعلقةاحاب احلقوق اإ  ، اإ
نرتنتيأأمر  من احملامك تدبري مؤقت ميكهنم الامتس ىل خدمة  مول معالهئوص حبجب مقديم خدمات الإ ويف غري قانونية. حمددة اإ

مقديم  مجيع ل عىل مقديم خدمات الإنرتنت العنينيعىل يقترص تطبيقه  ؤقت، سوفالتدبري ال  هذافرض باحملمكة  قرارحال 
 منارك.ايف ادلالعاملني  خدمة الإنرتنت

نرتنتقطاع  بنيمارتك مدونة السلوك الكتوبة، اكن مثة تفامه وضع قبل و  .36 وأأاحاب احلقوق  مقديم خدمات الإ
ىل  الواجب اختاذه خبصوص الإجراء اخلدمات غري الرشوعة عىل مواقع يف احلالت اليت تنطوي عىل جحب الوصول اإ

 الإنرتنت.

طار ،ركيةمنابناء عىل طلب من وزارة الثقافة ادلو  .37 بطة صناعة التصالت يف أأعضاء را أأقر، الؤلفحزمة حق  ويف اإ
ىل تبس يط وتعزيز تنفيذ 2015مارس يف مدونة قواعد السلوك الكتوبة  النقحة  يف ادلمنارك 2014سبمترب  (، واليت هتدف اإ

  .النطاقات أأسامءنظام  حذفها من عن طريق الواقع جحب باأأنقرارات احملامك 

 مدونة قواعد السلوك ( ب 

الكياانت با يف ذكل ، صناعة التصالت رابطةمجيع أأعضاء أأن  التأأكد من يفالغرض من مدونة قواعد السلوك يمتثل  .38
ىل عضو الو  ،النطاقات أأسامءنظام حذفه من عن طريق واقع حبجب اللقرارات التعلقة ا ينفذون االتابعة لهالفرعية أأو  وهجة اإ

ىل مقدم  أأو ربا رابطة اليف واحد  آخر اإ نرتنتأ جراء وذكل منارك( امقمي يف ادل خلدمات الإ ، يف "لخدماتل شامل واحد"يف اإ
 .أأايم معل 7غضون 

، وهو حتالف RettighedsAlliancen غالبا ما يُمثهل اذلي –احلق صاحب يسعى يه أأن  ذلكل اخلطوة الأوىلو  .39
موقع معني عىل الإنرتنت، عىل سبيل الثال، بسبب  جبحبأأمر من احملمكة  اس تصدار ىلاإ  -منارك امن أأاحاب احلقوق يف ادل
ذا فالتعدي عىل حق الؤلف.   امزود أأو  الرابطة يف احمدد اعضو  وأأمرت ،لصاحل صاحب احلقحمكها احملمكة  أأصدرتاإ

آخر  ادامناركي صاحب احلق  يقوم، النطاقاتنظام أأسامء حذفه من عن طريق  جب موقع عىل الانرتنتحب( خلدمة الإنرتنتأ
ىل أأمانة بشبليغ  ىل الأ حمك احملمكة  تُبلغ الرابطةعىل الفور و . الرابطةحمك احملمكة اإ ىل ذكل، طوعا بونرت يُ  اذلين ،ءعضااإ ، اسشنادا اإ

ىل الرابطة تبليغ قرار احملمكةأأايم معل من اترخي  7ير يف غضون عىل أأبعد تقدو  ،يف أأقرب وقت ممكن الوقع ظرح  .اإ

 ،بناء عىل قرار احملمكة أأسامء النطاقاتنظام حذفه من  موقع ما عن طريق جحبيف حاةل عىل أأنه أأيضا دونة الوتن   .40
ضافية  الرابطةأأعضاء يحجب كام هو موحض أأعاله، س   ذا  النطاقاتأأسامء يف عناوين اإ أأناطة  حدوث أأاحاب احلقوق أأثبتاإ

أأن  . ويمت ذكل دونأأسامء النطاقاتيف  جديدعنوان يف مك احملمكة يف مواقع أأخرى، عىل سبيل الثال، حب ماموةلقانونية غري 
يف حال  الإنرتنت اتخدم مقديم جتاهالسؤولية الالية بتحمل  العنينيأأاحاب احلقوق  قابل يقبليف الومكة بذكل. احمل تأأمرمه
ىل ما أأن جحب موقع ثبوت  ضدعن الأرضار  تعويضطالبة ب لايف  صاحب الوقعلجنح و  ،غري ُمربرالعلومات القدمة  اسشنادا اإ
نرتنت. اتخدم مقدم  الإ

ىل ت  رساةلعرض الواقع احملجوبة تو  .41 نااءاري اإ  نيلمس هتلكل مناريك اادللس اجمل مع ابلشرتاكعىل ش بكة الانرتنت  موقع اإ
طار ،RettighedsAlliancenو ورابطة صناعة التصالتوزارة الثقافة ادلمناركية، و ،  عالمية مارتكة  يف اإ  بعنوانمحةل اإ

جيايب توجه، الؤلفحزمة حق أأيضا جزء من  يه اليتلحمةل الإعالمية، واكن ل. "اهمت، "شارك اتحةعىل  توركز  ،اإ  اإ
 .مناركاخلدمات القانونية التاحة عىل الانرتنت يف ادلابص  للحمةل عىل قامئة اخملوقع اليتوي و اخلدمات القانونية. 
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 لحوار ومدونة قواعد السلوك لتعزيز السلوكيات الرشوعة عىل الإنرتنتلمنتدى  .ج 

حدى .42 ُ اليت امثنية الالبادرات  أأقرت اإ يف بعض احلالت اتفاقات تعاقدية  يربمونأأن أأاحاب احلقوق ب ،2012 عامرشت ن
اتحة لضامنعىل ش بكة الإنرتنت، عىل سبيل الثال، يوتيوب،  ينمع وسطاء حمدد لإزاةل احملتوى الإبداعي غري  أأماهممالفرصة  اإ

ىلذكل،  الأكرث من. العنية الرشوع من خدمة الإنرتنت اتحةأأن مثل هذه احللول ميكن أأن تسهم يف تطوير  ُأشري اإ  واإ
جيابيا يف اجلهود البذوةل لاكحفة القرصنة عىل الإنرتنت متثلوميكن أأن  ،خدمات احملتوى القانوين  .عنرصا اإ

نفاذ جديدة  وترية وتسيع ،السامهة يف هذا التطور وبغية .43 وزارة الثقافة تيس ، تقرر أأن قامئة عىل العقودتطوير حلول اإ
آخرين، ،ي سياارك فيهاذلركية منتدى احلوار، مناادل نرتنت اليت حتتوي عىل  وأأاحاب احلقوق ومقدم مضن أ خدمات الإ
 الإبداعي. توىاحمل 

نااء منتدى احلوار ( أأ    اإ

طار .44  2015وربيع  2014خريف  يف والسلطات ةيالتجار  والرابطاتالرشاكت وامجلعيات انقات  ،منتدى احلوار يف اإ
اتحةاحلد من  س بل ، عىل مجةل أأمور، تركز، يف من خالل تدابري طوعية ،ة مع احملتوى الإبداعياخلدمات غري الرشوع اإ

 كبح اخلدمات غري الرشوعة. يف البعض امساعدة بعضهعىل أأو  ،اخلدمات القانونية العديدة التاحة

 الواضيع التالية: نوقات فهيا ،نتدى احلوارل  اجامتعات ةمخس تواس تضاف ،الناقااتركية مناوزارة الثقافة ادل تيس و  .45

 ؛2014أأكتوبر  27يف  الاجامتع قدعُ  –منتدى احلوار  عنمقدمة  -

 ؛2014نومفرب  27يف  الاجامتع قدعُ  -التعاون القامئة  مااريعأأفضل الامرسات يف  -

 ؛2015يناير  14يف  الاجامتع قدعُ  -اخلدمات القانونية  اس تخدامهم يف وسائل التصال اليت تس  -

فرباير  16يف  الاجامتع قدعُ  -عىل الإنرتنت  الرشوعة ياتالعمل عىل مدونة قواعد السلوك لتعزيز السلوك  -
 ؛2015

أأبريل  9يف  الاجامتع قدعُ  –عىل الإنرتنت  يات الرشوعةالعمل عىل مدونة قواعد السلوك لتعزيز السلوك  -
2015. 

بطريقة للتغلب  ةرضور الرابع واخلامس،  نيخالل الاجامتع فهيا ذلبُ والعمل الكثف اذلي  مدونة قواعد السلوك،تُعد و  .46
ىل ادلامعة لهاالرشاكت والؤسسات  تنمتيحيث  ،ةنحتدايت الرق  عىلتعاونية يف الس تقبل  قمية سلسةل يف قطاعات المجيع  اإ

أأاحاب احلقوق، و ، السدادخدمات الإنرتنت، وخدمات  ومقدم الااركني يف الاجامتعاتمن بني اكن  ،وهكذاالإنرتنت. 
م يت يجو  ،RettighedsAlliancen، و Kodaالتجارية مثل كودا والرابطات ،وحمراكت البحث ، وجوجل، MTG اإ

 .TDCيت دي يس  و انرتانشوانل ماسرتاكرد، دايرنز لكوبو ومايكروسوفت، 

 وكحمتوى مدونة قواعد السل ( ب 

عالن عبارة عن  مدونة قواعد السلوك .47 متول  أأل "يه الااركةنية الأطراف أأن  ىلوتن  الدونة عغري ملزم. نوااي اإ
جرامية أأناطة  امنتجاهتو  ارشاكهتخدماهتا و  صورةيف عىل سبيل الثال ابلال  الإجراميةاخلدمات  عن طريق دمع سواءاإ

ضفاء الرشعية"عن طريق أأو ، السدادأأو توفري خدمات  عائدات الإعالنأأو عرض   . الإجراميةدمات عىل اخل "اإ
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 ن عىل البادئ التالية:والوقعاتفق و  .48

نرتنت منصة  - آ السامهة يف جعل الإ  منة ومرشوعة للمس هتلكني والؤسسات التجارية؛أ

 ؛للمنو والابتاكر أأساس هامجحر  الؤلفلتأأكيد عىل أأن حق ا -

 ؛عىل التعدي عىل حق الؤلفالقامئة لحد من اجلرمية الالية لالتعاون  -

 تعزيز توزيع النتجات القانونية؛ ل التعاون  -

واجلرمية الرتبطة  الؤلف حق يف احلد من التعدي عىل الساعدة اكفاءة العمليات اليت ميكهنزايدة لسامهة يف ا -
 .به

 مةلاالع الأفرقة ( ت 

ىل اإ و  .49 متامضافة اإ  وتنظر ،التدابري الطوعية القامئةس تحدد  ، اليتمةلاالع الأفرقةعدد من  ُأنيشء ،مدونة قواعد السلوك اإ
طالق مبادرات جديدة يف  ماكنيات اإ نرتنت، عىل سبيل الثال، مقدملخمتلفة  جمالتيف اإ  ،، والإعالنالسدادخدمات  والإ

 البحث.حمراكت و 

أأحد  سيتخذمثال ذكل، الإنرتنت. و توريد سلسةل  يفجمالت خمتلفة  يفلعمل اب مةلاع أأفرقةما مجموعه س بع  س يضطلعو  .50
جراء الأفرقة العامةل آخر عىل خدمات ركز ييف جمال حمراكت البحث، يف حني  اإ  .السدادفريق عامل أ

ذ  ؛ةحمدود مةلاالع فرقةالأ خمتلف مااركة وزارة الثقافة ادلمناركية يف كون تس  و  .51 شسهيل ل  ةا كبري دو وزارة هجال بذلتاإ
نااء يف  وأأيضا ،منتدى احلوار  .مةلاالع فرقةالأ يف  تارتكلن  الكهن ،مةلاع أأفرقةاإ

 ادلامنركيةمااركة وزارة الثقافة تقيمي  .د 

طراف فقد تبني .يف العمل السلطة احلكومية مااركةأأمهية من  التقليلمكالحظة أأوىل، جيب عدم  .52  يف الااركة للأ
غالبية حتتاج و رشطا مس بقا.  بنااط يف العمل ادلامنركيةوزارة الثقافة  مااركةتكون وأأحياان  ،ةهمم اأأهن ةتلفاخمل البادرات 
ىل  -كربى رشاكت خاصة  مية أأ جتار  رابطات تاكنأأ سواء  - الااركةالأطراف  . موظفهياأأعضاهئا أأو كبار  أأمامتربير مااركهتا اإ

  .همام حمراك ادلامنركيةوزارة الثقافة  تعد مااركة يف هذا الصددو

عىل  الرشوعة ياتتعزيز السلوك باأأن  بدونة قواعد السلوكخاصة فامي يتعلق  تكشيس أأمهية يتوالالحظة الثانية، وال .53
هذه  لقتوقد . بالك كبري لنجاحااحامتل  ترفعتوريد الإنرتنت يف العمل، سلسةل  زيد من ممثيلال مااركة أأن الانرتنت، يه

قناع ممثلني ابلإماكنن لأنه اك ،لجناحا ديداحتدونة ال  ومقديمتوريد الإنرتنت، أأي أأاحاب احلقوق مجيع قطاعات سلسةل   مناإ
والنظامت التجارية  ،منظامت الإدارة امجلاعية والذيعنيو ، السدادخدمات الإنرتنت وحمراكت البحث، ومقديم خدمات 

رساةل  توصيل ،الصدديف هذا من الهم و لااركة بنااط يف العمل. ابالإعالن والإعالم مجموعات و وتكنولوجيا العلومات، 
 .حفسب جمرد مالكة صاحب احلقوليست  ،مارتكاهامتم  ذاتقرصنة الإنرتنت مالكة  أأنمفادها 

 ]هناية الوثيقة[


