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ا ألصل :ابلإنلكزيية
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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015
املبادرات الدامنركية املكملة لتدابري اإلنفاذ اجلارية

من اإعداد ابربرا سور-جيسني ،كبرية السشاارين القانونيني يف اإدارة الاؤون الس ياس ية والقانونية يف مكتب ادلامنرك للرباءات
والعالمات التجارية؛ والس يد نيجي فالبيورن تريبيني ،كبري السشاارين القانونيني ورئيس وحدة حق الؤلف بوزارة الثقافة
ادلامنركية.

اللص
حرصا عىل تعزيز اإنفاذ حقوق اللكية الصناعية ،يُعزتم اإنااء وحدة اإنفاذ يف مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية يف
هناية عام  .2015وس تعمل الوحدة كجهة اتصال مركزية للمؤسسات التجارية والس هتلكني والسلطات العامة ،حيث ميكهنم
تلقي التوجيه باأأن حالت معلية للتعدي عىل حقوق اللكية الصناعية ،كام ميكهنم احلصول عىل معلومات عامة وتوجهيات
باأأن قضااي التعدي والإنفاذ ،وذكل هبدف أأن يؤدي هذا التوجيه اإىل اختاذ الزيد من اإجراءات الإنفاذ يف قضااي حقوق
اللكية الفكرية التعلقة بنتجات أأو عالمات جتارية أأو تصاممي متطابقة أأو ش به متطابقة.
ويمت التعاون الارتك بني الواكلت ادلامنركية من خالل ش بكة الوزارات ادلامنركية لاكحفة التعدايت عىل حقوق اللكية
الفكرية .تأأسست الا بكة عام  ،2008وتعمل بصورة جيدة للغاية.



الآراء العرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء الؤلف ،ول تعكس ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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ويف جمال حق الؤلف ،نرش وزير الثقافة ادلامناريك أآنذاك ،يف يونيو  ،2012مثاين مبادرات ،يمتثل هدفها معوما يف السامهة
يف منو الصناعات الإبداعية ،والساعدة يف احلد من القرصنة عىل الإنرتنت .و ُأطلق عىل البادرات الامثنية "حزمة حق
الؤلف".
و أأسفرت مبادراتن عن وضع مدونتني مكتوبتني لقواعد السلوك .تشناول الدونة ا ألوىل معاجلة قرارات احملامك التعلقة حبجب
جراء التعدي عىل احلقوق تتعلق أأساسا ،دون أأن تقترص عىل ،التعدي عىل حق الؤلف) .أأما الثانية فهتدف اإىل
الواقع ّ
تعزيز السلوكيات الرشوعة عىل الانرتنت.

أأول :وحدة الإنفاذ الرتقبة يف مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية
أأ.

مقدمة

 .1حرصا عىل تعزيز اإنفاذ حقوق اللكية الصناعية ،اعمتد الربلان ادلامنريك مرشوع قانون يف وقت مبكر من هذا العام
ين عىل اإنااء وحدة ل إالنفاذ يف مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية.

1

 .2وس تعمل الوحدة بثابة هجة اتصال مركزية للمؤسسات التجارية والس هتلكني والسلطات العامة .وفهيا ،ميكن أأن يتلقى
هؤلء الس تخدمني التوجيه يف حالت معلية للتعدي عىل حقوق اللكية الصناعية يف احلالت التعلقة بنتجات وعالمات
جتارية أأو تصاممي متطابقة أأو ش به متطابقة) .وتوفر الوحدة أأيضا معلومات وتوجهيات عامة باأأن قضااي التعدي والإنفاذ.
 .3ويف بعض ا ألحيانُ ،يجم الس هتلكون والرشاكت الصغرية والتوسطة عن جمرد النظر يف ما اإذا اكن دلهيم قضية جيدة
ضد التعدي الزعوم عىل حقوق اللكية الفكرية أأم ل ،وس بل متابعة احلصول عىل حقوقهم من خالل نظم الإنفاذ الدنية
واجلنائية .ويبدو أأهنم جيدون هذه التدابري صعبة وملكفة ،فضال عن عدم درايهتم بسارات العمل المكنة.
 .4ومن التوقع أأن تسلط وحدة الإنفاذ الضوء عىل الزيد من حالت التعدي؛ اإذ اإهنا س تشيح مقدمة مبسطة عن التوجيه
الف ّعال باأأن قضااي التعدي والإنفاذ ،وذكل هبدف أأن يسفر هذا التوجيه البديئ عن الزيد من الساعي الرامية اإىل احلصول
عىل احلقوق يف مواهجة التعدين عىل حقوق اللكية الفكرية ،وهو ما يُنتظر أأن يؤدي بدوره اإىل الزيد من القضااي العروضة
أأمام لك من السشاارين اخملصوصني مثل احملامني ووالكء حقوق اللكية الفكرية) والرشطة.
 .5ومتتد ولية وحدة الإنفاذ لشامل العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع ومناذج النفعة .ومن
التوقع أأن تنصب معظم الاس تفسارات عىل حقوق العالمات التجارية والتصممي.

ب .التوجيه يف حالت ملموسة للتعدي وا إلنفاذ
 .6قد يتعلق التوجيه اذلي تقدمه وحدة الإنفاذ يف حالت معلية بسأأةل ما اإذا اكن التعدي قد حدث أأم ل ،وما يه
مسارات العمل المكنة  -عىل سبيل الثال ،عن طريق جملس شاكوى الس هتلكني أأو السشاارين اخملصوصني تدابري ا إلنفاذ
الدنية) أأو عن طريق الرشطة تدابري ا إلنفاذ اجلنائية) .وبذكل ،تشيح الوحدة للمس تخدمني أأساسا أأفضل لتقرير ما اإذا اكن
علهيم مواصةل قضيهتم أأم ل ،وس بل القيام بذكل .كام ميكهنا مساعدة الس تخدمني يف كيفية اإبالغ الرشطة عن جرامئ حقوق
اللكية الفكرية.
 1اعمتد مرشوع القانون  )L 92يف  24مارس  ،2015ومتاح ابللغة ادلامنركية) عىل الرابط التايل:
.http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l92/html_som_vedtaget.htm

WIPO/ACE/10/23
3

 .7ومن الؤكد اقتصار التوجيه يف حالت التعدي العملية عىل القضااي التعلقة ابلنتجات والعالمات التجارية و التصاممي
الطابقة أأو ش به الطابقة .ويف احلالت اليت تقتيض تقيامي قانونيا معقدا لتحديد ما اإذا اكن التعدي قد حدث أأم ل) ،فاإن
الوحدة س تحيل مس تخدمهيا اإىل الامتس الاورة من السشاارين اخملصوصني.
 .8وسيسشند التوجيه اذلي تقدمه الوحدة عىل العلومات اليت يقدهما الس تخدمون وعىل اخلربات اخلاصة لكتب
ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية فامي يتعلق بشرشيعات حقوق اللكية الفكرية اليت يتوىل الكتب اإدارهتا .عىل سبيل
الثال ،سشس تفيد الوحدة من خربته يف اإجراء حبوث عن حقوق اللكية الفكرية يف السجالت عرب الإنرتنت .وجتدر الإشارة
اإىل أأن الوحدة س تعمل بصورة منفصةل عن الإدارات اليت تعاجل طلبات احلصول عىل حقوق اللكية الفكرية.
 .9وس يقترص التوجيه يف حالت التعدي العملية عىل احلقوق السجةل حفسب ،ولن تنظر الوحدة يف صالحية احلقوق
السجةل.
 .10ولن تعترب التوجهيات اليت تقدهما الوحدة قرارات ،ولن يكون لها سوى طابع توجهييي .ومن َّمث ،لن تكون التوجهيات
ملزمة بأأي شلك من ا ألشاكل للرشطة أأو للنيابة العامة أأو احملامك أأو غريها من السلطات العامة .وس يحصل الس تخدمون عىل
معلومات واحضة يف هذا الاأأن.
 .11كام س ُتقدم توصيات اإىل الس تخدمني ابلامتس مساعدة اإضافية  -يف اإطار سعهيم للحصول عىل حقوقهم من التعدين
الزعومني  -عىل سبيل الثال ،عن طريق اخلط الساخن اخملص لارتايت الس هتكل مقدم جماان من هيئة النافسة وحامية
الس هتكل ادلامنركية) ،واجمللس العين بااكوى الس هتلكني ،والسشاارين اخملصوصني و /أأو الرشطة.
 .12وبناء عىل الطلب ومقابل دفع الرسوم انظر الفقرة  19أأدانه) ،ميكن للوحدة أأن تقدم أآراء مكتوبة باأأن حالت معلية
للتعدي عىل حقوق اللكية الصناعية .وقد تتضمن هذه الآراء تقيمي الوحدة لا اإذا اكن التعدي قد حدث أأم ل .وعىل هذا،
فاإن التوجيه الوارد يف الآراء الكتوبة يُعد جزءا من التوجيه القدم يف قضااي التعدي العملية كام هو موحض يف الفقرات من 6
اإىل  11أأعاله .وهكذا تنطبق الرشوط الواردة يف الفقرات من  6اإىل  11عىل الآراء الكتوبة أأيضا .وهذا يعين ،يف مجةل
أأمور ،أأن الآراء الكتوبة لن تكون ملزمة ،لكهنا ،عوضا عن ذكل ،س تكون بثابة مؤرش أأويل عىل اإذا ما اكن التعدي قد وقع
عىل حق اللكية الصناعية أأم ل .وس ُيذكر هذا بوضوح يف الآراء الكتوبة .وعىل النوال نفسه ،سوف تسشند ال آراء الكتوبة
عىل العلومات اليت يقدهما الس تخدمون ،وعىل البحوث اليت جترهيا الوحدة عن احلقوق السجةل ذات الصةل .ولن تقوم
الوحدة بتقيص حقائق القضية .كام أأهنا لن تصدر أآراء مكتوبة اإل فامي يتعلق حبقوق اللكية الفكرية السجةل ،ولن تنظر الوحدة
يف صالحية احلقوق السجةل .وينبغي التأأكيد مرة أأخرى عىل أأن التوجيه يف حالت التعدي العملية يقترص عىل القضااي
التعلقة ابلنتجات والعالمات التجارية أأو التصاممي الطابقة أأو ش به الطابقة .ولن تُقدم أآراء مكتوبة عند اإقامة دعوى قضائية
باأأن القضية نفسها .وميكن للوحدة أأن ترفض اإصدار ر أأي مكتوب عندما ترى أأن طلب الاس تفسار يقع خارج نطاق هدف
الوحدة.

ج .معلومات وتوجهيات عامة باأأن قضااي التعدي وا إلنفاذ
 .13س تقدم وحدة الإنفاذ أأيضا معلومات وتوجهيات عامة باأأن قضااي التعدي والإنفاذ التعلقة حبقوق اللكية الصناعية،
عىل سبيل الثال توجهيات باأأن الشرشيعات وتدابري منع وقوع التعدايت .وحاليا ،يقدم مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات
التجارية هذه التوجهيات العامة ابلفعل.

د .مساعدة الرشطة  /الدعني العموم
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 .14وس تقدم وحدة الإنفاذ مساعدة اإضافية للرشطة والدعني العموم يف هجودمه الرامية اإىل ماكحفة جرامئ حقوق اللكية
الفكرية ،ومن َّمث ،فاإهنا تعزز التعاون الوثيق ابلفعل بني السلطات.

ه .جتمع وحدة ا إلنفاذ همام مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية واختصاصاته التعلقة اب إلنفاذ
 .15س تجمع وحدة الإنفاذ همام مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية واختصاصاته يف جمال اإنفاذ حقوق اللكية
الفكرية يف وحدة واحدة ،وذكل بغية وضع ا إلطار ا ألمثل لعمل مامتسك وفعال وكفء.
 .16ويؤدي مكتب ادلامنرك للرباءات والعالمات التجارية ابلفعل سلسةل من الهام هبدف تعزيز اإنفاذ حقوق اللكية
الفكرية .ومن هذه الهام العمل أكمانة لا بكة الوزارات ادلامنركية لاكحفة التعدي عىل حقوق اللكية الفكرية
 ،)www.stopfakes.dkوالااركة يف الرصد ا ألورويب باأأن التعدايت عىل حقوق اللكية الفكرية ،وا ألعامل التعلقة
ابلس ياسات الوطنية وادلولية ،والااركة يف النتدايت ادلولية للتعاون.

و .اجلهات الس تفيدة من وحدة الإنفاذ
 .17تس هتدف وحدة الإنفاذ طائفة واسعة ،وس ُتقدم الوحدة التوجيه للمس هتلكني والؤسسات التجارية والهيئات العامة.
ومن التوقع أأن يس تفيد الس هتلكون والرشاكت الصغرية والتوسطة بصورة خاصة من الوحدة.
 .18وميكن ألي صخ دليه احلق يف الطالبة /مامول ابحلقوق ادلامنركية أأن يلمتس التوجيه من الوحدة .وهذا يعين أأن
ا ألطراف القمية خارج ادلامنارك  -والاموةل ابحلقوق ادلامنركية  -ميكهنا أأيضا اس تخدام الوحدة عىل سبيل الثال رشكة غري
دامناركية تواجه تعداي عىل عالمهتا التجارية ا ألوروبية يف ادلامنارك).

ز .كم تبلغ الرسوم؟
 .19ويدد مرشوع القانون العمتد رسوم الآراء الكتوبة الواردة يف الفقرة  12أأعاله) ببلغ  1500كرونة دامناريك حوايل
 200يورو) .والغرض من فرض الرسوم هو احليلوةل دون اإساءة اس تخدام النظام .وتقدم الوحدة مجيع التوجهيات ا ألخرى
جماان.

ح .مىت سشبد أأ وحدة الإنفاذ معلها؟
 .20من التوقع أأن تبد أأ الوحدة معلها يف هناية .2015

اثنيا :التعاون الارتك بني الواكلت ادلامنركية باأأن حقوق اللكية الفكرية وإانفاذها
أأ .مقدمة
 .21يمت التعاون الارتك بني الواكلت ادلامنركية من خالل ش بكة الوزارات ادلامنركية لاكحفة التعدي عىل حقوق اللكية
الفكرية .تأأسست الا بكة يف عام  ،2008ويسري العمل هبا عىل حنو جيد جدا.
 .22وتضم الا بكة السلطات العامة التالية:
-

الدعي العام لدلوةل اخملت ابجلرامئ الاقتصادية اخلطرية واجلرامئ ادلولية؛
الرشطة الوطنية ادلامنركية؛
هيئة امجلارك ادلمناركية )SKAT؛

WIPO/ACE/10/23
5

-

مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية أأمانة الا بكة)؛
وزارة الثقافة؛
هيئة الصحة وا ألدوية ادلامنركية؛
الهيئة ادلامنركية لتكنولوجيا السالمة؛
هيئة النافسة وحامية الس هتكل ادلامنركية؛
اإدارة الاؤون البيطرية وا ألغذية ادلامنركية؛
هيئة ا ألعامل التجارية ادلامنركية؛
وزارة الاؤون اخلارجية جملس التجارة).

ب .كيف تعمل الا بكة؟
 .23أأسهم إانااء ش بكة الوزارات ادلامنركية لاكحفة التعدي عىل اللكية الفكرية ،بقدر كبري ،يف تعزيز تبادل العلومات
والتنس يق والتعاون اليويم بني خمتلف السلطات العامة ،اليت تؤدي دورا يف ماكحفة اجلرمية التعلقة حبقوق اللكية الفكرية.
 .24وتأأسست الا بكة اسشنادا اإىل تقرير حكويم مطول يعود اإىل عام  ،2008قدمه أآنذاك وزير الاؤون الاقتصادية
والتجارية .2ومع أأن الا بكة ليس لها ،حىت الآن ،أأساس قانوين ،فاإن اختصاصاهتا متاحة عىل موقع الا بكة.3
 .25وجتمتع الا بكة مرتني س نواي لدة يوم واحد يف توارخي متكررة يف مارس وسبمترب .ونظرا لااركة مجيع أأعضاء الا بكة
يف هذه الاجامتعات العامة ،فقد ّرخست هذه الاجامتعات ،وهذه يه الزية الرئيس ية لها ،عالقات معل وثيقة بني السلطات
اخملتلفة ،و ّيس ذكل بدوره تبادل موسع للمعلومات ،وتعاون وتنس يق وثيقني بني أأعضاء الا بكة يف معلهم اليويم ،اذلي
يتضمن اإجراءات اإنفاذ ملموسة.
 .26ويعمل مكتب ادلامنارك للرباءات والعالمات التجارية أكمانة للا بكة ،ويتوىل زمام القيادة يف العمل.

ج .التعاون مع اجلهات الفاعةل يف القطاع اخلاص
 .27تقترص الا بكة عىل السلطات العامة دون سواها .وهو ما يسهل اإجراء حوار رصحي للغاية ،وتبادل العلومات بدرجة
كبرية .ومع ذكل ،أأقامت الا بكة أأيضا حوارا منظام مع الصناعة .وهذا التعاون ابلغ ا ألمهية ومفيد للغاية .و ُاقمي احلوار ابلتفاق
بني الا بكة وممثيل الصناعة يف الاجامتع ا ألول اذلي عُقد عام .2010
 .28وبالك عام ،جتمتع الا بكة وممثلو الصناعة مرتني يف الس نة يف مواعيد مقررة سلفا يف مايو ونومفرب .وتتفق الا بكة
والصناعة عىل موضوعات الاجامتعات مس بقا .ويشناوب ممثلو الصناعة اس تضافة الاجامتعات .وختتلف مجموعات الناس الدعوة
حسب الوضوع الدرج يف جدول ا ألعامل.
 .29ويف هذا النظام الرن ،ميكن أأيضا عقد اجامتعات اإضافية خمصصة ،وإاجراء حوار ابس مترار عىل صعيد غري الرمسي.
ومن شأأن التصالت والا باكت اليت ناأأت من خالل احلوار النظم أأن تسهل اإقامة حوار مس متر وغري رمسي ،فضال عن
تيسري التعاون بني الا بكة والصناعة يف ماكحفة اجلرمية التعلقة حبقوق اللكية الفكرية .ويُعد هذا أأحد الزااي الرئيس ية للحوار
النظم.
 2متاحة مع ملص ابللغة الالجنلزيية) عىل الرابط التايلhttp://www.stopfakes.dk/media/80429/rapportpiratkopiering.pdf :
 3انظر.http:/www.stoppiraterne.dk/media/101609/sg.pdf :
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د .أأمثةل للنتاجئ اليت حققهتا الا بكة
 .30ميكن الإشارة اإىل النتاجئ التالية:
-

زايدة العقوابت اجلنائية لتصل اإىل  6س نوات جسن مجليع أأنواع اجلرامئ التعلقة حبقوق اللكية الفكرية.
اإنااء مواقع للمعلومات ابللغة ادلامنركية  )www.stoppiratkopiering.dkوالإلجنلزيية
 .)www.stopfakes.dkوتقدم الواقع أأدةل موهجة حتديدا اإىل الس هتلكني والؤسسات التجارية لك با
خيصه ،كام حتتوي عىل معلومات قانونية ،وقسم ل ألخبار ،وروابط لواقع تقارير خمتلفة عن التقليد والقرصنة.
التعاون باأأن مااركة ادلامنارك يف اإجراءات الإنفاذ ادلولية من أأجل )1 :ماكحفة ا ألدوية الزيفة معلية
ابلجنيا)؛  )2ماكحفة الواد الغذائية والرشوابت الغاوشة اليت ل تس تويف العايري الطلوبة معلية أأوبسون)؛
و )3اإغالق الواقع اليت تعرض منتجات مزيفة أأو مقرصنة معلية يف مواقعنا).
4
اإنااء قاعدة بياانت السوابق القضائية مجليع ا ألحاكم ادلامنركية يف جمال قضااي حقوق اللكية الفكرية اجلنائية
وتطويرها.
اإعداد منوذج موحد لإبالغ الرشطة عن اجلرامئ التعلقة حبقوق اللكية الفكرية ُوضع ابلتعاون مع القطاع
اخلاص يف الصناعة أأثناء اجامتعات احلوار النظمة).
الااركة يف أأفرقة عامةل اتبعة للمرصد ا ألورويب باأأن التعدي عىل حقوق اللكية الفكرية.
السامهة يف اإعداد مبادئ توجهيية عن حقوق اللكية الفكرية للرشطة والنيابة العامة.
تنظمي حلقات دراس ية تدريبية لسلطات ا إلنفاذ العامة.

 .31ويرد وصف أأناطة الا بكة بزيد من التفصيل يف التقارير الس نوية للا بكة.5

اثلثا :مااركة وزارة الثقافة ادلامنركية يف نوعني من مدوانت قواعد السلوك الطوعية يف جمال حق الؤلف لتحقيق
هدف عام هو احلد من القرصنة وتعزيز السلوكيات الرشوعة عىل الإنرتنت.
أأ .مقدمة
 .32يف يونيو  ،2012نرش وزير الثقافة ادلامنريك أآنذاك 8 ،مبادرات هدفها العام هو السامهة يف منو الصناعات الإبداعية
والساعدة يف احلد من القرصنة عىل الإنرتنتُ .أطلق عىل البادرات الامثنية "حزمة حق الؤلف".
 .33وتتعلق اإحدى هذه البادرات الامثنية بصياغة مبادئ توجهيية مكتوبة حلجب الوصول اإىل اخلدمات غري الرشوعة عىل
الإنرتنت .واكن دور وزارة الثقافة ادلامنركية فامي يتعلق هبذه البادرة هو تاجيع قطاع مقديم خدمات ا إلنرتنت و أأاحاب
احلقوق عىل التوصل اإىل تفامه مارتك فامي يتعلق حبجب الواقع يف شلك مدونة مكتوبة لقواعد السلوك.
 .34و أأقامت مبادرة أأخرى منتدى للحوار ،بغية تعزيز وضع حلول اإنفاذ طوعية جديدة قامئة عىل العقود بني خمتلف اجلهات
الفاعةل عىل الإنرتنت .واضطلعت وزارة الثقافة ادلمناركية بدور اليس وحامل السوط ،عالوة عىل اس تضافهتا سلسةل من
الاجامتعات بااركة منظامت ورشاكت من مجيع قطاعات سلسةل قمية الإنرتنت.

 4متاحة عىل الرابط.http://www.stoppiratkopiering.dk/domssamling.aspx :
 5متاحة عىل الرابطhttp://www.stopfakes.dk/authorities/public-reports-on-counterfeiting-and-piracy/initiatives-against- :
.counterfeiting-and-piracy.aspx
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جراء التعدي عىل احلقوق
ب .مدونة قواعد السلوك لعاجلة قرارات احملامك التعلقة حبجب الواقع ّ
أأ) قبل مدونة السلوك
 .35قبل وضع الدونة و أأيضا حىت يومنا هذا ،ميكن ألاحاب احلقوق اإنفاذ حقوقهم التعلقة حبق الؤلف من خالل احملامك ،اإذ
ميكهنم الامتس تدبري مؤقت من احملامك يأأمر مقديم خدمات الإنرتنت حبجب وصول معالهئم اإىل خدمة حمددة غري قانونية .ويف
حال قرار احملمكة بفرض هذا التدبري الؤقت ،سوف يقترص تطبيقه عىل مقديم خدمات الإنرتنت العنيني ل عىل مجيع مقديم
خدمة الإنرتنت العاملني يف ادلامنارك.
 .36وقبل وضع مدونة السلوك الكتوبة ،اكن مثة تفامه مارتك بني قطاع مقديم خدمات الإنرتنت و أأاحاب احلقوق
خبصوص الإجراء الواجب اختاذه يف احلالت اليت تنطوي عىل جحب الوصول اإىل مواقع اخلدمات غري الرشوعة عىل
الإنرتنت.
 .37وبناء عىل طلب من وزارة الثقافة ادلامنركية ،ويف اإطار حزمة حق الؤلف ،أأقر أأعضاء رابطة صناعة التصالت يف
سبمترب  2014يف ادلمنارك مدونة قواعد السلوك الكتوبة النقحة يف مارس  ،)2015واليت هتدف اإىل تبس يط وتعزيز تنفيذ
قرارات احملامك باأأن جحب الواقع عن طريق حذفها من نظام أأسامء النطاقات.
ب) مدونة قواعد السلوك
 .38يمتثل الغرض من مدونة قواعد السلوك يف التأأكد من أأن مجيع أأعضاء رابطة صناعة التصالت ،با يف ذكل الكياانت
الفرعية أأو التابعة لها ينفذون القرارات التعلقة حبجب الواقع عن طريق حذفه من نظام أأسامء النطاقات ،والوهجة اإىل عضو
واحد يف الرابطة أأو ربا اإىل مقدم أآخر خلدمات الإنرتنت مقمي يف ادلامنارك) وذكل يف اإجراء "واحد شامل للخدمات" ،يف
غضون  7أأايم معل.
 .39واخلطوة ا ألوىل ذلكل يه أأن يسعى صاحب احلق – اذلي غالبا ما يُمثهل  ،RettighedsAlliancenوهو حتالف
من أأاحاب احلقوق يف ادلامنارك  -إاىل اس تصدار أأمر من احملمكة حبجب موقع معني عىل الإنرتنت ،عىل سبيل الثال ،بسبب
التعدي عىل حق الؤلف .فاإذا أأصدرت احملمكة حمكها لصاحل صاحب احلق ،و أأمرت عضوا حمددا يف الرابطة أأو مزودا
دامناركيا أآخر خلدمة الإنرتنت) حبجب موقع عىل الانرتنت عن طريق حذفه من نظام أأسامء النطاقات ،يقوم صاحب احلق
بشبليغ حمك احملمكة اإىل أأمانة الرابطة .وعىل الفور تُبلغ الرابطة حمك احملمكة اإىل ا ألعضاء ،اذلين يُرتبون طوعا ،اسشنادا اإىل ذكل،
حظر الوقع يف أأقرب وقت ممكن ،وعىل أأبعد تقدير يف غضون  7أأايم معل من اترخي تبليغ قرار احملمكة اإىل الرابطة.
 .40وتن الدونة أأيضا عىل أأنه يف حاةل جحب موقع ما عن طريق حذفه من نظام أأسامء النطاقات بناء عىل قرار احملمكة،
كام هو موحض أأعاله ،س يحجب أأعضاء الرابطة عناوين اإضافية يف أأسامء النطاقات اإذا أأثبت أأاحاب احلقوق حدوث أأناطة
غري قانونية ماموةل حبمك احملمكة يف مواقع أأخرى ،عىل سبيل الثال ،يف عنوان جديد يف أأسامء النطاقات .ويمت ذكل دون أأن
تأأمرمه احملمكة بذكل .ويف القابل يقبل أأاحاب احلقوق العنيني بتحمل السؤولية الالية جتاه مقديم خدمات الإنرتنت يف حال
ثبوت أأن جحب موقع ما اسشنادا اإىل العلومات القدمة غري ُمربر ،ولجنح صاحب الوقع يف الطالبة بتعويض عن ا ألرضار ضد
مقدم خدمات الإنرتنت.
 .41وتعرض الواقع احملجوبة رساةل تاري اإىل اإنااء موقع عىل ش بكة الانرتنت ابلشرتاك مع اجمللس ادلامناريك للمس هتلكني
 ،ووزارة الثقافة ادلمناركية ،ورابطة صناعة التصالت و ،RettighedsAlliancenيف اإطار محةل اإعالمية مارتكة بعنوان
"شارك ،اهمت" .واكن للحمةل الإعالمية ،اليت يه أأيضا جزء من حزمة حق الؤلف ،توجه اإجيايب ،وركزت عىل اإاتحة
اخلدمات القانونية .ويتوي الوقع اخملص للحمةل عىل قامئة ابخلدمات القانونية التاحة عىل الانرتنت يف ادلامنارك.
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ج .منتدى للحوار ومدونة قواعد السلوك لتعزيز السلوكيات الرشوعة عىل الإنرتنت
 .42أأقرت اإحدى البادرات الامثنية اليت ن ُرشت عام  ،2012بأأن أأاحاب احلقوق يربمون يف بعض احلالت اتفاقات تعاقدية
مع وسطاء حمددين عىل ش بكة الإنرتنت ،عىل سبيل الثال ،يوتيوب ،لضامن اإاتحة الفرصة أأماهمم إلزاةل احملتوى الإبداعي غري
الرشوع من خدمة الإنرتنت العنية .الأكرث من ذكلُ ،أشري اإىل أأن مثل هذه احللول ميكن أأن تسهم يف تطوير وإااتحة
خدمات احملتوى القانوين ،وميكن أأن متثل عنرصا اإجيابيا يف اجلهود البذوةل لاكحفة القرصنة عىل الإنرتنت.
 .43وبغية السامهة يف هذا التطور ،وتسيع وترية تطوير حلول اإنفاذ جديدة قامئة عىل العقود ،تقرر أأن تيس وزارة الثقافة
ادلامنركية منتدى احلوار ،اذلي سياارك فيه ،مضن أآخرين ،أأاحاب احلقوق ومقدمو خدمات الإنرتنت اليت حتتوي عىل
احملتوى الإبداعي.
أأ) اإنااء منتدى احلوار
 .44يف اإطار منتدى احلوار ،انقات الرشاكت وامجلعيات والرابطات التجارية والسلطات يف خريف  2014وربيع 2015
س بل احلد من اإاتحة اخلدمات غري الرشوعة مع احملتوى الإبداعي ،من خالل تدابري طوعية ،تركز ،يف مجةل أأمور ،عىل
اخلدمات القانونية العديدة التاحة ،أأو عىل مساعدة بعضها البعض يف كبح اخلدمات غري الرشوعة.
 .45ويست وزارة الثقافة ادلامنركية الناقاات ،واس تضافت مخسة اجامتعات لنتدى احلوار ،نوقات فهيا الواضيع التالية:
 مقدمة عن منتدى احلوار – ُعقد الاجامتع يف  27أأكتوبر 2014؛-

أأفضل الامرسات يف مااريع التعاون القامئة ُ -عقد الاجامتع يف  27نومفرب 2014؛

-

وسائل التصال اليت تسهم يف اس تخدام اخلدمات القانونية ُ -عقد الاجامتع يف  14يناير 2015؛

-

العمل عىل مدونة قواعد السلوك لتعزيز السلوكيات الرشوعة عىل الإنرتنت ُ -عقد الاجامتع يف  16فرباير
2015؛

-

العمل عىل مدونة قواعد السلوك لتعزيز السلوكيات الرشوعة عىل الإنرتنت – ُعقد الاجامتع يف  9أأبريل
.2015

 .46وتُعد مدونة قواعد السلوك ،والعمل الكثف اذلي بُذل فهيا خالل الاجامتعني الرابع واخلامس ،رضورة للتغلب بطريقة
تعاونية يف الس تقبل عىل حتدايت الرقنة ،حيث تنمتي الرشاكت والؤسسات ادلامعة لها اإىل مجيع القطاعات يف سلسةل قمية
الإنرتنت .وهكذا ،اكن من بني الااركني يف الاجامتعات مقدمو خدمات الإنرتنت ،وخدمات السداد ،و أأاحاب احلقوق،
وحمراكت البحث ،والرابطات التجارية مثل كودا  ،Kodaو ،RettighedsAlliancenوإام يت يج  ،MTGوجوجل،
ومايكروسوفت ،وماسرتاكرد ،دايرنز لكوب انرتانشوانل و يت دي يس .TDC
ب) حمتوى مدونة قواعد السلوك
 .47مدونة قواعد السلوك عبارة عن اإعالن نوااي غري ملزم .وتن الدونة عىل أأن نية ا ألطراف الااركة يه" أأل متول
خدماهتا ورشاكهتا ومنتجاهتا أأناطة اإجرامية سواء عن طريق دمع اخلدمات الإجرامية ابلال عىل سبيل الثال يف صورة
عرض أأو عائدات الإعالن أأو توفري خدمات السداد ،أأو عن طريق "اإضفاء الرشعية" عىل اخلدمات الإجرامية .
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 .48واتفق الوقعون عىل البادئ التالية:
-

السامهة يف جعل الإنرتنت منصة أ آمنة ومرشوعة للمس هتلكني والؤسسات التجارية؛
التأأكيد عىل أأن حق الؤلف جحر أأساس هام للمنو والابتاكر؛

-

التعاون للحد من اجلرمية الالية القامئة عىل التعدي عىل حق الؤلف؛

-

التعاون لتعزيز توزيع النتجات القانونية؛

-

السامهة يف زايدة كفاءة العمليات اليت ميكهنا الساعدة يف احلد من التعدي عىل حق الؤلف واجلرمية الرتبطة
به.

-

ت) ا ألفرقة العامةل
 .49وإاضافة اإىل اإمتام مدونة قواعد السلوكُ ،أنيشء عدد من ا ألفرقة العامةل ،اليت س تحدد التدابري الطوعية القامئة ،وتنظر
يف اإماكنيات اإطالق مبادرات جديدة يف جمالت خمتلفة ل إالنرتنت ،عىل سبيل الثال ،مقدمو خدمات السداد ،والإعالن،
وحمراكت البحث.
 .50وس يضطلع ما مجموعه س بع أأفرقة عامةل ابلعمل يف جمالت خمتلفة يف سلسةل توريد الإنرتنت .ومثال ذكل ،سيتخذ أأحد
ا ألفرقة العامةل اإجراء يف جمال حمراكت البحث ،يف حني يركز فريق عامل أآخر عىل خدمات السداد.
 .51وس تكون مااركة وزارة الثقافة ادلمناركية يف خمتلف ا ألفرقة العامةل حمدودة؛ اإذ بذلت الوزارة هجودا كبرية لشسهيل
منتدى احلوار ،و أأيضا يف اإنااء أأفرقة عامةل ،لكهنا لن تارتك يف ا ألفرقة العامةل.

د.

تقيمي مااركة وزارة الثقافة ادلامنركية

 .52مكالحظة أأوىل ،جيب عدم التقليل من أأمهية مااركة السلطة احلكومية يف العمل .فقد تبني ل ألطراف الااركة يف
البادرات اخملتلفة أأهنا هممة ،و أأحياان تكون مااركة وزارة الثقافة ادلامنركية بنااط يف العمل رشطا مس بقا .وحتتاج غالبية
ا ألطراف الااركة  -سواء أأاكنت رابطات جتارية أأم رشاكت خاصة كربى  -اإىل تربير مااركهتا أأمام أأعضاهئا أأو كبار موظفهيا.
ويف هذا الصدد تعد مااركة وزارة الثقافة ادلامنركية حمراك همام.
 .53والالحظة الثانية ،واليت تكشيس أأمهية خاصة فامي يتعلق بدونة قواعد السلوك باأأن تعزيز السلوكيات الرشوعة عىل
الانرتنت ،يه أأن مااركة الزيد من ممثيل سلسةل توريد الإنرتنت يف العمل ،ترفع احامتل النجاح بالك كبري .وقد لقت هذه
الدونة حتديدا لجناحا ،ألنه اكن ابلإماكن اإقناع ممثلني من مجيع قطاعات سلسةل توريد الإنرتنت ،أأي أأاحاب احلقوق ومقديم
خدمات الإنرتنت وحمراكت البحث ،ومقديم خدمات السداد ،ومنظامت الإدارة امجلاعية والذيعني ،والنظامت التجارية
وتكنولوجيا العلومات ،ومجموعات الإعالن والإعالم ابلااركة بنااط يف العمل .ومن الهم يف هذا الصدد ،توصيل رساةل
مفادها أأن قرصنة الإنرتنت مالكة ذات اهامتم مارتك ،وليست جمرد مالكة صاحب احلق حفسب.
[هناية الوثيقة]

