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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :يوليو 2017

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  4اإىل  6سبمترب 2017
الرتتيبات املؤسسية ملعاجلة التعديات على امللكية الفكرية على اإلنرتنت يف الدول األعضاء يف الويبو

مساهامت من اإعداد اإيطاليا ومجهورية كوراي واتيلند واململكة املتحدة ويوروبول وامجلعية ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (اللجنة) ،يف دورهتا احلادية عرشة ،عىل أأن تتابع النظر يف مواضيع مهنا
"تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف
ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة شامةل وفعاةل".
 .2وتتضمن هذه الوثيقة مساهامت ،أأعدهتا أأربع دول أأعضاء (اإيطاليا ومجهورية كوراي واتيلند واململكة املتحدة) وعضو
واحد من غري ادلول ومنظمة مراقبة واحدة ،بشأأن أليات الإنفاذ اليت هتدف اإىل كبح منو جتارة السلع املتعدية عىل امللكية
الفكرية عىل الإنرتنت وإاجياد حل لهذه التعدايت الرسية الهوية والرسيعة وعابرة احلدود .وتشمل الليات اليت نوقشت اإنشاء
وحدات رشطة متخصصة واعامتد حتقيقات قامئة عىل الاس تخبارات وإانشاء منصات مؤمتتة تسهل الرصد عرب الإنرتنت ومجع
البياانت واتباع هنج "تتبع ا ألموال" لتعق التدفقات النقدية وبج املواقع واس هتداف أأسامء احلقول املتعدية عىل حقوق
امللكية الفكرية والتدابري الطوعية والتعاون عرب احلدود بني واكلت الإنفاذ و أأحصاب احلقوق والوسطاء عرب الإنرتنت.
 .3وتبني املساهامت املقدّمة من أأهجزة الرشطة (الوطنية وا إلقلميية) وماكت امللكية الفكرية ومكت املدعي العام
والقضاء و أأحصاب احلقوق ،التحدايت اليت تقف أأمام اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت ،وتعدد اجلهات الفاعةل
املشاركة فيه والتعاون الوثيق يف التصدي لهذه التعدايت اليت تكون ذات طابع عابر للحدود الوطنية يف أأكرث ا ألحيان .وتؤكّد
املساهامت أأمهية اتباع هنج شامل متاكمل ورضورة تعزيز احرتام امللكية الفكرية.
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جتارب إيطاليا يف مكافحة التعديات على حقوق امللكية الفكرية عرب اإلنرتنت

مسامهة من اإعداد الكولونيل فينشزنو توزي ،رئيس الوحدة اخلاصة محلاية امللكية الفكرية ،الرشطة املالية ،وادلكتور ستيفانو
فااكري ،رئيس مديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائية ،وزارة الس ياسات
*
الزراعية والغذائية واحلرجية ،روما ،اإيطاليا

ملخص
تعد الرشطة املالية " "Guardia di Finanzaأأحد ا ألهجزة املعنية ابإنفاذ القانون يف اإيطاليا ،ويه تعمل حتت إارشاف هيئة
عسكرية تمتتع بصالحيات حمددة يف الشؤون الاقتصادية واملالية ،استنادا اإىل سلطات خاصة ممنوحة لها مبوج القانون.
وقد الزتمت الرشطة املالية ابلتعاون الوثيق مع اجلهات املعنية؛ هبدف احلد بصورة ملموسة من مس توايت السلع املقدلة يف
اإيطاليا ويف الاحتاد ا ألورويب .يف عام  ،2014أأنشأأت نظام معلومات ملاكحفة التقليد ( .)SIACويتأألف النظام من منصة
تكنولوجية متاكمةل مزودة بقاعدة بياانت حتتوي عىل معلومات اترخيية وإاحصائية ،كام حتتوي عىل صور وواثئق ومعلومات
وإاحالت تتعلق ابملرافق بشأأن العالمات واملنتجات ممجعت لغرض الاس تخدام العميل الفعال .وجيري الن اس تكامل املراحل
املزورة (كوليربي " )"COLIBRIاخملصص تاات الغرض ،ومن شأأن
الهنائية من تطبيق املكتبة الإلكرتونية للوسوم التجارية ّ
هذا التطبيق أأن يسهل اختاذ اإجراءات حمددة ا ألهداف ضد التعدي عىل امللكية الفكرية عرب ش بكة الإنرتنت ،اليت متثل الن
اجلهبة اجلديدة للتقليد.
وتعد ممارسة التقليد عىل الإنرتنت وعىل ش باكت التواصل الاجامتعي أأحد أأخطر الهتديدات اليت تواجه اس تدامة حقوق
امللكية الفكرية يف املس تقبل .وميثل التعاون مع أأحصاب حقوق امللكية الفكرية أأحد صور الاس تجابة الأكرث فعالية ملواهجة هذا
التحدي .كام أأن زايدة التعاون مع العاملني يف جمال النظم الإلكرتونية للمدفوعات أأمر مطلوب لس تكشاف اإماكنية اعامتد هنج
"تعق ا ألموال" يف جمال الإنفاذ .كذكل ،من املس تسسن زايدة العمليات الرسية ،مثل معليات الرشاء الصوري.
اإن مديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائية يه السلطة اخملتصة يف وزارة
الس ياسات الزراعية والغذائية واحلرجية املسؤوةل عن منع تزوير املنتجات الغذائية وماكحفته .و أأجرت مديرية التفتيش يف عام
 48 000 ،2016معلية تفتيش وحفوص حتليلية ،وحفصت  53 427منتج ًا وفتشت  25 190من ِتج ًا.
وقدمت مديرية التفتيش حلو ًل فعاةل للمشالك املرتبطة ابنتشار التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت ،ويه تعمل
لزايدة فعالية صكوك الاحتاد ا ألورويب التنظميية واس تحداث أأمناط معل جديدة من خالل اإقامة عالقات تعاون ومذكرات
تفامه محلاية تسميات املنشأأ احملمية واملؤرشات اجلغرافية احملمية ابلتعاون مع أأبرز منصات التجارة الإلكرتونية مثل اإي يب وعيل
اباب و أأمازون.

*

اإن الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،ول تعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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أأو ًل .جتربة الرشطة املالية
أألف .حقائق و أأرقام
 .1وفقا للبياانت الرمسية الصادرة عن واكلت ادلراسات الاس تقصائية ،يصل بجم التعامل يف ما يطلق عليه "صناعة
السلع املقدلة" يف اإيطاليا اإىل ما يقرب من س بعة مليارات يورو .ووفقا دلراسة اس تقصائية أأجراها مركز ""CENSIS
ابلنيابة عن مكت اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية ،املديرية العامة ملاكحفة التقليد ،وزارة التمنية الاقتصادية ،تمقدر
اخلسائر يف الإيرادات مبا يقرب من  6.9بليون يورو ،أأي ما يعادل تقريبا  2يف املائة من اإجاميل اإيرادات ادلوةل.1
 .2وقد أأسفرت اإجراءات الإنفاذ بقيادة الرشطة املالية 2و أأهجزة الرشطة ا ألخرى عن حتديد عنرصين ممزيين يؤكدان
الاجتاه اجلديد لصناعة السلع املقدلة.
 .3والعنرص ا ألول هو الزايدة الهائةل اليت طر أأت عىل بجم سوق السلع املقدلة يف الس نوات ا ألخرية ،حيث قفز بجم ما
صادرته الرشطة املالية من منتجات ممقدلة أأو خطرية من  90مليون يف عام  2006اإىل ما يزيد عىل  393مليون يف
عام .2015
 .4والعنرص ِ ّ
املمزي الثاين هو التوسع الشديد يف مجموعة املنتجات املتنوعة اليت جيري تقليدها ،اليت ل تقترص يف الوقت
الراهن عىل السلع الكاملية أأو السلع الباهظة المثن ،عادة يف قطاع املالبس ،وإامنا متتد لتشمل أأيضا السلع الاس هتالكية اليت
تمس تخدم عىل نطاق واسع .لكن اجلان الأكرث اإاثرة للقلق هو ارتفاع عدد املنتجات املضبوطة اليت تشلك خطرا عىل حصة
املشرتين وعىل السالمة العامة :ويش يع هذا ا ألمر خصوصا يف ا أللعاب واملنتجات اخلاصة ابلرضع ويف ا ألدوية.
 .5ويشري الإطار العاملي والرحبية الهائةل النامجة عن صناعة السلع املقدلة اإىل اهامتم اجلرمية املنظمة الكبري هبذه الصناعة
وتورطها فهيا بشلك مزتايد عىل الصعيدين الوطين واخلاريج عىل حد سواء.
 .6ويف عام  2015وحده ،تقدم  9 416فردا ببالغات اإىل السلطة القضائية بشأأن التقليد ،نصفهم من ا إليطاليني
( 52.34يف املائة عىل وجه التحديد) .اإضافة اإىل القيام بأأكرث من  11 000معلية اإنفاذ أأمثرت مصادرة أأكرث من 393
مليون منتج.
 .7وتؤكد أأيضا العديد من ادلراسات الاس تقصائية أأن الإنرتنت ينبغي أأن يمنظر اإليه حبق عىل أأنه "اجلهبة اجلديدة"
للتقليد والقرصنة ،ويمعزى ذكل يف املقام ا ألول اإىل السهوةل البالغة يف الوصول اإىل الإنرتنت ،ورسعة اإجراء املعامالت من
خالهل ،وما يكفهل من اإخفاء بدرجة كبرية لهوية املوردين والعمالء .ويف الس نوات الثالث املاضية ،صادرت الرشطة املالية
أأكرث من  5000اسام من أأسامء حقول الانرتنت.
 .8وتدعو جسامة بجم مشلكة التقليد واجتاهاهتا التطورية الباعثة عىل القلق اإىل اختاذ تدابري مضادة متتد جذورها يف
التعاون ادلويل والتعاون بني املؤسسات .ومن هذا املنطلقُ ،أنشئت يف عام  2004منصة هامة متعددة الواكلت يف مديرية
الرشطة اجلنائية املركزية ،التابعة لوزارة الشؤون ادلاخلية ،مما أأمثر عن تبادل منتظم للخرباء بني الرشطة املالية والاكرابينيريي
1
ميكن الاطالع عىل بجم التقليد وخصائصه ومعلومات أأخرى عنه يف تقرير  CENSISالهنايئ  – 2012عىل الرابط:
http://www.uibm.gov.it/attachments/Dimensioni%2c%20caratteristiche%20e%20approfondimenti%20sulla%20contr
affazione%20-%20Rapporto%20finale%20%282012%29.pdf.
2
ينبغي تسليط الضوء عىل اخلصائص املمزية ألسلوب معل الرشطة املالية ،اتاي يتسم مبا يطلق عليه "وحدات تنفيذ متعددة" ،حيث تمامرس عدة
سلطات معلها بشلك مشرتك )1( :الرشطة اجلنائية ،تبد أأ العمل بتفويض من السلطة القضائية أأو من غريها ،وقد ترشع يف العمل من تلقاء نفسها ،مث يفيض
ذكل اإىل حتديد قضية تتعلق ابلقانون اجلنايئ؛ ( )2رشطة الرضائ  ،حتقق يف انهتااكت قوانني الرضائ ؛ ( )3الرشطة الإدارية ،حتقق يف الانهتااكت الإدارية.
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" "Carabinieriوقوات الرشطة احلكومية ،حيث يعمل امجليع مضن فريق معل يضم أأيضا رابطة البدلايت الإيطالية ورابطة
املؤلفني والنارشين الإيطاليني ( .)SIAEوجيرى أأيضا تعزيز أأطر التعاون القامئة مع مكت اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية
واملديرية العامة ملاكحفة التقليد بوزارة التمنية الاقتصادية واجمللس الوطين ملاكحفة التقليد.
 .9كام أأعدت وزارة التمنية الاقتصادية تقريرا بعنوان "امللكية الفكرية – تقرير مفصل للتسقيقات بشأأن التقليد (مرشوع
اإيبرييكو  ،3")IPERICOوهو عبارة عن قاعدة بياانت متاكمةل تسجل ا ألنشطة املضطلع هبا ملاكحفة التقليد.
 .10وتقوم الرشطة املالية مباكحفة التقليد عىل امتداد ثالث جهبات ممتزية.
 .11ويمتثل خط ادلفاع ا ألول يف نرش ضباط الرشطة املالية يف املناطق امجلركية هبدف ضبط املتورطني يف الإجتار غري
املرشوع يف السلع املقدلة واخلطرة من البدلان غري ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،قبل دخولها اإىل ا ألسواق احمللية .ول خيفى
أأن هذا التدبري مبفرده ل ميكنه التصدي لصناعة السلع املقدلة ،اإذ ل يفسص موظفو امجلارك سوى  10يف املائة فقط من
جراء بجم التجارة الهائل.
السلع املس توردة ّ
 .12واخلط الثاين ملاكحفة التقليد هو الرقابة الاقتصادية املنتظمة إلقلم ادلوةل ،وتضلع هبا دورايت الشوارع ،اليت تنسق مع
سائر أأهجزة الرشطة وواكلت الرشطة احمللية وتتعاون معها؛ لضامن التسرك الرسيع يف لك ماكن ويف توقيت مناس ضد
معليات الاجتار البس يطة غري املرشوعة والبيع ابلتجزئة.
 .13أأما اجلهبة الثالثة ملاكحفة التقليد فتش متل التسقيقات الفعلية اليت جترهيا وحدات رشطة الرضائ  ،اليت ل هتدف اإىل
املصادرة عند نقاط البيع للجمهور ،وإامنا هتدف يف املقام ا ألول ،من خالل أأنشطة اس تخباراتية قاطعة وجامعة ،اإىل حتديد
النطاق الاكمل لسلسةل التوزيع الومهية؛ بغية حتديد قنوات اس ترياد السلع املقدلة ،ومواقع الإنتاج غري املرشوع ،ومناطق
ختزيهنا ،وش باكت التوزيع الرئيس ية .ويمعد هذا أأمه جان يف أأنشطة ا إلنفاذ اليت تضطلع هبا الرشطة املالية ،اإذ يتيح الفرصة
لتفكيك الغطاء اتاي تتخذه املنظامت الإجرامية س تارا لإخفاء املتورطني يف هذه اجلرامئ ،وإاخفاء عائدات ا ألنشطة اخملالفة،
وإاعادة استامثرها .كام تساعد التسقيقات عىل حتديد مواقع جتميع السلع َ
املقدلة.
 .14وتتيح الصالحيات اخملوةل للرشطة الاقتصادية واملالية اتباع هنج متعدد التخصصات ،تش تد احلاجة اإليه للتصدي لهذه
الصور من ا ألنشطة غري املرشوعة .وملا اكن البعد املس تعرض موجودا دامئا يف املسائل املتعلقة ابلسلع املقدلة فاإن حتقيق نتاجئ
حمس نة وبعيدة املدى ودامئة لن يكون ممكنا اإل من خالل منظور عاملي ،يدمعه احتاد متأزر من حتليل اخملاطر ،ومراقبة
ا ألرايض والتسقيقات.

ابء .تقليد السلع عرب الإنرتنت
 .15و أأصبح تقليد السلع عرب الإنرتنت ومن خالل الش باكت الاجامتعية يتخذ صورا خمادعة وخطرية ،وذكل لعدة جوان .
وتضم سلسة ا ألفراد املشاركني يف التقليد من خالل الش باكت الاجامتعية رابت البيوت ،وطالب اجلامعات ،والعاطلني عن
العمل ،ينمتون اإىل مجيع الطبقات الاجامتعية ويعملون يف مجيع املهن ،رمغ أأن غالبيهتم من الش باب .ويتخذ كثري مهنم موقف
حمدد ثنايئ الاجتاه حنو رشاء السلع غري املرشوعة .ويف كثري من احلالت قد يكون املشرتي هو البائع يف نفس الوقت
والعكس حصيح.
 .16وفامي يتعلق بسالسل توريد سلع معينة غري مرشوعة ،مت حتديد نظامني رئيس يني لتخزين هذه السلع .ا ألول يمم ِث ّل
الباعة اجلائلني ،اتاين يعرضون نوعية رديئة من املواد ،وعدد قليل من املواد املتوفرة يف خمازن امل م ِقدل ،ويقابل هذا دخل
 3اإيبرييكو ( IPERICOامللكية الفكرية  -تقرير مفصل عن التسقيقات بشأأن التقليد)http://www.uibm.gov.it/iperico/home/.
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منخفض للغاية .أأما الثاين فيمتثل يف الباعة عرب الإنرتنت ،ويعرض سلعا أأعىل جودة ،ويدر دخال أأعىل؛ وقد يمعزى ذكل اإىل
زايدة سعة التخزين.
 .17ويف حالت التقليد عرب ش باكت التواصل الاجامتعي ،عادة ما تتصدى الرشطة املالية لعمليات الرشاء مس تعينة
مبعلومات اس تخباراتية أأو معلومات مبارشة يقدهما أأحصاب حقوق امللكية الفكرية .وحنن نؤمن بشدة جبدوى التعاون مع
أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف مسائل الإنفاذ .ولهذا السب ُ ،أنيشء يف عام  2014اإطار خاص عىل ش بكة الإنرتنت -
وهو نظام معلومات ماكحفة التقليد ) –(SIACاتاي ميكن مجليع الرشاكت املمس َجةل أأن تتبادل من خالهل املعلومات حول
حقوق ملكيهتا الفكرية.
 .18وميكن مجليع الوحدات ا إلقلميية للرشطة املالية الاس تفادة من هذه املعلومات عىل الإنرتنت؛ بغية تعزيز نتاجئ معليات
اإنفاذ قوانني ماكحفة التقليد وماكحفة القرصنة .ويوجد اإجراءان خمتلفان ميكن اس تخداهمام ابلتناوب أأو بصورة مشرتكة .وقد
رشعت هيئة املنافسة الإيطالية (ماكحفة الاحتاكر) يف العمل ابلإجراء ا ألول ،أأما الثاين فقد رشعت فيه السلطة القضائية.
ويف لكتا احلالتني ،تمسفر التسقيقات عن بج مواقع الإنرتنت ،وحتديد هوية مجيع املشاركني يف اجلرمية ،وتعق التدفقات
النقدية ("تعق ا ألموال") ،و"تتبع املواقع املضيفة" ،واختاذ تدابري ر أأساملية ألغراض القوانني اجلنائية أأو الرضائ .
 .19ومن خالل هنج " تعق ا ألموال" ،ميكننا حتديد مصادر ادلمع املايل للقرصنة والتقليد عرب الإنرتنت وجتفيفها من خالل
اإعادة بناء مسارات التدفقات النقدية .عالوة عىل ذكل ،مقنا بوضع اسرتاتيجية جديدة للتسقيق تسمى "تعق املواقع
املضيفة" .ويف هذا ا ألسلوب يف التسقيقات ،ما أأن يمت حتديد موقع يعمل بصورة غري قانونية ،يطل املسؤولون من مقديم
خدمة الانرتنت التسقق من وجود رشكة اس تضافة أأو أأكرث خمصصة للمواقع الإلكرتونية ،والتسقق من اس تضافة اخلوادم
اخلاصة الافرتاضية ( ،)VPSوالاس تضافة السحابية وخدمات السريفر .وهبذه الطريقة ،ميكن التغل عىل عقبة اإخفاء الهوية
يف اخلدمات الش بكية ،وحتديد الفاعل املسؤول عن النطاق اتاي يقوم مبعامالت غري قانونية.
 .20ونقوم ابإدارة مجيع املعلومات املتعلقة ابلتقليد عرب الش باكت الاجامتعية (مثل :أأرقام الهواتف واملواقع الإلكرتونية
وعناوين الربيد الإلكرتوين وا ألشخاص والرشاكت احملددة واملعلومات املالية) .وبعد اإجراء حتقيقات مس تفيضة ،ميكن
اس تصدار أأوامر تفتيش من السلطة القضائية ،تسمح ابإجراء حتقيقات أأمعق بشأأن قضااي حمددة ،قد تشمل تفتيش املمتلاكت
اخلاصة ،وإاجراء حتقيقات اقتصادية ومالية ،وحتاليل جنائية حاسوبية ،وحتقيقات يف احلساابت املرصفية والربيدية .وعىل هذا،
ميكن جتميع تقرير اكمل يساعد عىل حسم أأية قضية .ويعد هنج "تعق ا ألموال" مفيدا بصورة خاصة يف مجع هذه املعلومات.
ويمتاح ،قبل هذه العملية أأو ابلتوازي معها ،خيار تنفيذ معليات رسية  -وخباصة من خالل معليات الرشاء الصورية -
ابلتعاون مع أأحصاب حقوق امللكية الفكرية .ومن مزااي هذا الهنج اإماكنية احلصول عىل معلومات مفيدة تتعلق مبنشأأ السلع غري
املرشوعة ،وهوية امل مرسل ،وكيفية معل نظام ادلفع .بيد أأن مثة دراسات اإفرادية تشري اإىل انهتاج املقدلين س ياسة "صفر
خمزون" ،مما يزيد من صعوبة ضبط مكيات كبرية من اخملزون اخملالف مبوج مذكرة التفتيش.
 .21وتشري دراسات اإفرادية اإىل اس تخدام املتعدين تدابري وقائية ،مثل تغيري أأرقام الهواتف لك شهرين أأو ثالثة أأشهر،
واس تخدام الش باكت الاجامتعية يف التصال املبديئ فقط ابملس هتلكني ،قبل الانتقال اإىل وسائل أأكرث تشفريا يتعذر وصول
ا ألهجزة املعنية إابنفاذ القانون اإلهيا .وغالبا ما ي مس تخدم نظام الربيد العام يف اإرسال السلع غري املرشوعة .أأما املدفوعات فتمت عادة
ابلعمةل الإلكرتونية .ومثة أأدةل تشري اإىل اللجوء بصورة مزتايدة اإىل اسرتاتيجيات أأكرث ذاكء ،مثل ادلفع نقدا عوضا عن نظم
التسديد ،مما يزيد من صعوبة تتبع املدفوعات.
 .22ومثة دراسة اإفرادية اإيضاحية عن مشلكة التقليد عرب الش باكت الاجامتعية ،ويه قضية حدثت مؤخرا يف صقلية
تتعلق بزوج وزوجته يف أأواخر العرشينات من العمر ،يبيعان ساعات فاخرة مقدلة من خالل ملف تعريفي عىل ش بكة
اجامتعية عىل الإنرتنت .وخالل ثالث س نوات جىن الزوجان أأكرث من  750 000يورو من بيع الساعات املقدلة .وهبذا املال

WIPO/ACE/12/10 REV.
7

متكنا من رشاء س يارة فاخرة ،وقاما بوضع ترتيبات لإنشاء رشكة يف الظل ،هبدف غس يل ا ألموال املتأأتية من عائدات الاجتار
غري املرشوع ذاتيا.

جم .الهنج الشمويل :نظام معلومات ماكحفة التقليد )(SIAC
 .23نظام معلومات ماكحفة التقليد ) (SIACعبارة عن مرشوع اشرتك يف متويهل املفوضية ا ألوروبية .وعهدت به وزارة
الشؤون ادلاخلية اإىل الرشطة املالية ،تأأكيدا لدلور الرئييس اتاي تؤديه يف هذا املضامر التنفيذي.
 .24وإادرااك من الرشطة املالية لرضورة اإنشاء نظام شامل ،يضم مجيع العنارص املؤسس ية واجلهات الفاعةل املشاركة يف
ماكحفة صناعة السلع املقدلة والقرصنة ،جاءت هذه املبادرة بعد الإقرار بأأن مواهجة ظاهرة غري قانونية متعددة ا ألبعاد
ومس تعرضة مثل التقليد ،ل ميكن أأن تتأأىت اإل اإذا تضافرت هجود مجيع الهيئات واجلهات الفاعةل املشاركة يف ماكحفة هذه
الصناعة مع هجود السلطات املعنية .
 .25وبناء عىل هذا ا ألساس ،تبلور مفهوم هذا املرشوع بوصفه منصة حموس بة متعددة الوظائف ،تتأألف من تطبيقات
خمتلفة هتدف اإىل أأداء املهام التالية:




توفري معلومات للمس هتلكني بشأأن ماكحفة التقليد وماكحفة القرصنة،
وتيسري التعاون بني الهيئات املؤسس ية ،لس امي بني أأهجزة الرشطة ،مبا يف ذكل رشطة البدلايت،
وتسهيل التعاون بني الهيئات املؤسس ية والرشاكت اخلاصة.

 .26ويستند املرشوع أأول وقبل أأي يشء إاىل موقع اإلكرتوين يقدم صورة حمدثَة ل إالجراءات اليت تقودها خمتلف اجلهات
املؤسس ية الفاعةل ،اليت تتصدى لسوق التقليد والقرصنة ،ويزود املوقع املس تخدمني ابقرتاحات ونصا ح معلية لتجن رشاء
املنتجات املقدلة أأو اخلطرة .كام يمفسح اجملال أأمام أأحصاب امللكية الفكرية للتعاون بنشاط يف اإجراءات الوقاية واملنع من خالل
جراء التقليد – عن طريق تقدمي صور و أأوراق معلومات وتقارير اخلرباء واملشورة
اإرسال معلومات عن منتجاهتم اليت تأأثرت ّ
التقنية وغريها من الوسائل ا ألخرى – لتيسري رجوع الوحدات ا إلقلميية عىل ا ألرض اإلهيا.
 .27ومن املزمع اإدخال منصة حاسوبية خمصصة للرشطة املالية ولسائر أأهجزة الرشطة (مبا يف ذكل رشطة البدلايت) يف
املرشوع .ومن شأأن هذه املنصة أأن تقدم طرقا مبتكرة مجلع البياانت ،و أأن تتيح مجع مجيع النتاجئ التنفيذية؛ لضامن حتليل
املعلومات اليت تكتيس أأمهية خاصة للتسقيقات بصورة أأكرث فعالية ويف الوقت املناس .
 .28و أأخريا ،جيري وضع اللمسات ا ألخرية لإطالق تطبيق خمصص ،وهو مكتبة العالمات التجارية املقدلة عىل الإنرتنت
( ،)COLIBRIومن شأأن هذا التطبيق أأن يتيح تنفيذ اإجراءات مضادة أأدق توهجا ضد التقليد والقرصنة عرب الإنرتنت،
اتاي ابت الن ،من مجيع النوايح ،اجلهبة اجلديدة للتقليد.

اثني ًا .جتربة مديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائية
 .29أأدت منصات التجارة الإلكرتونية (مثل اإي يب وعيل اباب و أأمازون) وش باكت التواصل الاجامتعي (فيس بوك
وانس تغرام ووي تشات ،اخل) واملواقع الإلكرتونية النظامية اإىل تنام هائل لفرص التسويق املتاحة ملاليني املنتجني ومليارات
املس هتلكني .ويف قطاع ا ألغذية الزراعية ،أأدّى المنو العاملي للتجارة الإلكرتونية اإىل ثورة يف السوق ابإفساحه اجملال أأمام صغار
املنتجني الإيطاليني ابلوصول اإىل أأسواق بعيدة .وحفّزت اجلاذبية الكبرية لعالمة "صنع يف اإيطاليا" يف مجيع أأحناء العامل بشلك
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واحض منتجني من بدلان أأخرى عىل عرض سلع اإحيائية أأو انتحالية حتمل أأسامء محمية أأو أأسامء تويح بوضوح اإىل منشأأ اإيطايل
ل يكون حصيح ًا.
 .30وكشفت دراسة حديثة أأن ما يقارب ثالثة مليارات خشص يف العامل يس تخدمون الإنرتنت و أأن مليار ًا ومئيت مليون
مهنم يشرتون عرب الإنرتنت .ويف عام  ،2015بلغت قمية مبيعات املنتجات واخلدمات عىل الإنرتنت  1 671تريليون دولر
أأمرييك و 7.4ابملائة من اإجاميل مبيعات التجزئة ،أأي بزايدة بلغت  350مليار دولر أأمرييك عن العام السابق .ويمقدّر أأن تزيد
هذه القم بأأكرث من الضعف حبلول عام  2019فتصل اإىل  3 578تريليون دولر أأمرييك ،أأو  12.8ابملائة من اإجاميل مبيعات
التجزئة.
 .31وتضم مديرية التفتيش املركزية محلاية اجلودة وماكحفة الزتوير يف قسم املنتجات الزراعية الغذائية (مديرية التفتيش)
حوايل  800وحدة و 29مكتب ًا يف اإيطاليا وس تة خمتربات حتليل ،مجيعها معمتدة من قبل الاحتاد ا ألورويب .ومديرية التفتيش
سلطة تفرض كذكل عقوابت يف حالت الانهتاك الإداري يف قطاع ا ألغذية الزراعية وتؤدي دور ًا رئيس ي ًا يف ماكحفة اجلرمية
املتصةل اب ألغذية الزراعية وجتري العديد من التسقيقات اجلنائية نيابة عن القضاء الإيطايل.
 .32وتمنفّذ مديرية التفتيش يف اإطار أأنشطة املراقبة ،برانمج معل خاص بشأأن "مراقبة التجارة الإلكرتونية ّ
املنظمة يف
املنتجات الغذائية" ،يريم اإىل حامية املس هتلكني وال مت ّجار من املنافسة غري العادةل عرب التسقق من املواقع الإلكرتونية
واملعلومات الواردة فهيا عن تسويق املواد الغذائية .وتشمل معليات املراقبة املبيعات عىل الإنرتنت ومجيع أأشاكل التصالت،
الهادفة اإىل الرتوجي ،املبارش وغري املبارش ،للمنتجات الزراعية الغذائية عىل ش بكة الإنرتنت.
 .33وتويل مديرية التفتيش اهامتم ًا ابلغ ًا محلاية جودة املنتجات اليت حتمل تسميات منشأأ محمية ومؤرشات جغرافية محمية
عىل ش بكة الإنرتنت .موحتدّد املادة  13من لحئة الاحتاد ا ألورويب رمق  42012/1151عدد ًا من ا ألحاكم املرتبطة حبامية
املنتجات اليت حتمل تسميات منشأأ محمية ومؤرشات جغرافية محمية ،تنص عىل أأن ا ألسامء املسجةل محمية من أأي اس تخدام
جتاري مبارش أأو غري مبارش ملنتجات جنيسة ومن أأي سوء اس تخدام أأو تقليد أأو اإحياء أأو أأي ممارسة أأخرى ميكن أأن تضلّل
املس هتكل بشأأن منشأأ املنتج الفعيل.
 .34و أأجرت مديرية التفتيش يف حوايل ثالث س نوات من العمل أأكرث من  1 800معلية عىل ش بكة الإنرتنت يف مجيع
أأحناء العامل من أأجل حامية املنتجات الإيطالية وحققت نتاجئ هممة ت ٌ ّبني يف ما ييل.
 .35واس تفادت مديرية التفتيش بني عايم  2014و 2017من امحلاية ادلولية التلقائية للمنتجات اليت حتمل تسميات منشأأ
محمية ومؤرشات جغرافية محميةّ ،فسوت  248حاةل انتحال أأو اإحياء أأو سوء اس تخدام جتاري مبارش أأو غري مبارش وإاعالن
مضلل بشأأن اجلودة أأو املنشأأ ،اخل .وجرت التعدايت يف معظمها عىل ش بكة الإنرتنت .واتصلت املديرية يف اإطار تسوية هذه
احلالت بسلطات  15دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب (المنسا وبلجياك وقربص وفرنسا وادلامنرك وفنلندا و أأملانيا
واليوانن ولتفيا وهولندا وبولندا والربتغال وإاس بانيا والسويد واململكة املتحدة وسويرسا).
 .36وكام يف حال امحلاية التلقائية ،موضعت ألية تعاون بني ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب بشأأن حامية منتجات النبيذ
اليت حتمل تسميات منشأأ محمية ومؤرشات جغرافية محمية (ومنتجات النبيذ اجلنيسة) مبوج لحئة املفوضية ا ألوروبية رمق
 .52008/555وتنص املادة  )2( 82من هذه الالحئة عىل أأن ت ِ ّمعني لك دوةل عضو هيئة اتصال واحدة تكون مسؤوةل عن
4

لحئة (الاحتاد ا ألورويب) رمق  2012/1151الصادرة عن الربملان ا ألورويب واجمللس يف  21نومفرب  2012بشأأن برامج اجلودة للمنتجات الزراعية واملواد

الغذائية.
5
لحئة املفوضية ا ألوروبية رمق  2008/555اليت تنص عىل قواعد مفصةل لتنفيذ لحئة جملس أأورواب رمق  2008/479بشأأن التنظم املشرتك لسوق النبيذ
من حيث برامج ادلمج والتجارة مع البدلان واحامتلت الإنتاج ومراقبة سوق النبيذ.
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التصال ابدلول ا ألعضاء ا ألخرى ومع املفوضية .وترسل هيئات التصال طلبات التعاون بشأأن مراقبة منتجات النبيذ أأو
تتلقى تكل الطلبات ومتث ّل دولها يف العالقة مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .ورشعت مديرية التفتيش يف  768قضية تعد حققت
فهيا نتاجئ هممة.

التعاون مع منصات ش بكة الإنرتنت ،اإي يب وعيل اباب و أأمازون
 .37اإن ا ألنشطة الأكرث ابتاكر ًا اليت تضطلع هبا مديرية التفتيش محلاية ا ألغذية الزراعية الإيطالية يه تعاوهنا مع أأسواق
التجارة الإلكرتونية .ويف حني توفر التجارة عرب الإنرتنت فوائد متعددة للمس هتلكني والرشاكت بتوس يع اخليارات والاستامثرات
اجلديدة ،فهيي تموجِ د يف املقابل حدود ًا جديدة للزتوير يصع ماكحفهتا بسب تطور املعامالت الإلكرتونية والانتشار احملمتل
للسلوك غري املرشوع خارج احلدود الوطنية.
 .38وملعاجلة هذا الوضع ،ف ّعلت مديرية التفتيش مجيع أأدوات الإنفاذ املتاحة :من رصد الانهتااكت اإىل الالزتام ابلتعاون مع
دول أأعضاء أأخرى وصو ًل اإىل احلجج ا ألخالقية.
 .39ول تفرض املادة  14من التوجيه  6،EC/31/2000عىل موفري خدمات الاس تضافة عىل الإنرتنت واجب ًا عام ًا مبراقبة
معليات البيع عىل ش باكهتم ألنه ل يقع عىل عاتقهم واج عام برصد ا ألنشطة غري املرشوعة اليت ميكن أأن تنهتك حقوق
أأطراف أأخرى .لكن حني يمدرك موفرو خدمات الاس تضافة عىل الإنرتنت وجود أأنشطة غري قانونية عىل منصاهتم ،فيتعني
علهيم حذف احملتوى غري القانوين ومنع املس تخدمني من الولوج اإليه.
 .40ابلإضافة اإىل ذكل ،تشمل الس ياسات املؤسس ية املعمتدة يف ا ألسواق الكبرية أأحاكم ًا تسمح بتعليق حساب ملؤسسة
بناء عليه ،وضع موفرو خدمات الاس تضافة عىل الإنرتنت ،لتجن أأي نوع من
اإعالنية تس ببت بأأنشطة غري قانونية متعددة .و ً
املسؤولية ،أأنظمة محلاية حقوق امللكية الفكرية تسمح ألحصاب احلقوق ابلإبال بأأي تعد :يمعرف هذا النوع من اإجراء التظم
إابجراء " الإخطار والسس ".
 .41أأنشأأت رشكة اإي يب برانمج التسقق من صاح احلقوق اتاي يسمح ألحصاب حقوق امللكية الفكرية (كسق املؤلف
والعالمات التجارية والرباءات واملؤرشات اجلغرافية احملمية) ابلإبال بأأي انهتااكت حلقوقهم املرشوعة .وتشارك مديرية
التفتيش يف هذا الربانمج بصفهتا ممثةل لوزارة الس ياسات الزراعية والغذائية واحلرجية ،صاحبة حقوق امللكية الفكرية
لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية الإيطالية احملمية ،ويه قادرة عىل رصد أأية اإعالانت قد ل تمتثل للقوانني وطل حسهبا.
ابلإضافة اإىل ذكل ،اس تحدثت مديرية التفتيش صفحة اإلكرتونية خاصة هبا عىل منصة أأي يب لتتواصل مع املس تخدمني
بشلك مبارش وتعلمهم ابلقوانني ا ألوروبية والوطنية اخلاصة ابملعلومات الإلزامية عن املنتجات الغذائية الزراعية ومسائل حامية
املنتجات املرتبطة بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية احملمية .و أأفىض التعاون بني مديرية التفتيش ورشكة أأي يب معلي ًا اإىل
تزود رشكة اإي يب مديرية التفتيش بمنوذج اإخطار ابلنهتاك ميكن
تبس يط الإجراءات بعد التوصل اإىل مذكرة تفامه تفيد بأأنّ :
أأن يمم أل و أأن تذكر فيه خاصة املراجع املرتبطة ابلنهتاك ،ول س امي "رمق املادة" اتاي محيدد السلعة غري القانونية اليت مرصدت
عىل املنصة .واخلطوة الثانية يه اإرسال اإشعار اكمل ابلنهتاك اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين اخلاص بربانمج التسقق من
صاح احلقوق اتاي حيذف القوامئ غري املرشوعة ،اإن ث مبتت مرشوعية الطل  .ويتيح هذا النظام البس يط والفعال ل إالدارة
حبذف السلع غري النظامية املمدرجة عىل منصة اإي يب يف وقت قصري جد ًا.
 .42وبني عايم  2014و ،2017أأبلغت مديرية التفتيش رشكة اإي يب مبا يناهز  523اإعال ًان غري نظايم.
6
التوجيه  EC/31/2000الصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب بتارخي  8يونيو  2000بشأأن جوان قانونية مع ّينة خلدمات جممتع املعلومات،
ل س امي التجارة الإلكرتونية ،يف السوق ادلاخلية (توجيه "التجارة الإلكرتونية").
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 .43وعالوة عىل ذكل ،يمثبت التعاون بني مديرية التفتيش ومجموعة عيل اباب أأن اإجراء معليات مراقبة فعاةل عىل ش بكة
الإنرتنت أأمر ممكن ،بوجود أأدوات مالمئة واتفاقات خاصة بني ا ألطراف .ويف شهر أأغسطس املايض ،موقّعت مذكرة تفامه
هممة أأ ّقرت بأأن مديرية التفتيش يه "صاحبة حق" يف املؤرشات اجلغرافية الإيطالية ،ما مسح لها ابلنضامم اإىل برانمج حامية
امللكية الفكرية اتاي ميكّن أأحصاب احلقوق من تقدمي شاكوى عرب الإن نرتت بشأأن تعدايت عىل املنصة .وحتققت النتاجئ بوترية
رسيعة .و محذف يف الفرتة بني عايم  2014و 103 ،2017قوامئ غري نظامية يف اإطار مجموعة واسعة من القضااي.
 .44و أأخري ًا وليس أخر ًا ،أأقامت مديرية التفتيش يف النصف ا ألول من عام  2016تعاو ًان مرضي ًا مع رشكة أأمازون ،دون
توقيع مذكرة تفامه معها .وجيري التعاون عرب تبادل تقارير تمرسل اإىل ادلائرة القانونية لرشكة أأمازون يف أأورواب ،بشأأن انهتااكت
حلقول أأوروبية مرصدت عىل منصاهتا .واكنت النتاجئ يف هذه احلاةل أأيض ًا ابرزة .وقد قمدّم حىت اليوم  168اإبالغ ًا بقوامئ غري
نظامية تويح بأأنواع نبيذ اإيطايل حتمل تسميات منشأأ أأو مؤرشات جغرافية اإيطالية محمية أأو تيسء اس تخداهما.
 .45وتعاونت مديرية التفتيش مع أأكرب أأسواق التجارة الإلكرتونية عىل عدد اإجاميل من  794شكوى وبلغت نس بة النجاح
يف تسويهتا  98ابملائة.
 .46و ّيبني هذا التعاون الابتاكري أأن حامية املس هتلكني وا إلرث الثقايف ا ألورويب عىل الإنرتنت أأمر متاح .وتشلك
العمليات اليت قامت هبا مديرية التفتيش واليت فاقت  1 800معلية يف الس نوات ا ألخرية محلاية ا ألغذية وا ألعالف الإيطالية
دراسة حاةل هممة يف جمال حامية املؤرشات اجلغرافية .وتمظهر معدلت النجاح العالية أأن مثة تقارب قوي يف املصاحل بني
ا ألسواق اليت تعرض منتجات جتارية أأصلية عىل منصاهتا ومهنجية ماكحفة الزتوير اليت تتبعها مديرية التفتيش اليت أأثبتت
فعالية عالية يف "تنظيف" ا ألسواق الإلكرتونية من املنتجات غري النظامية.
 .47ول يقل التعاون مع سلطات املراقبة أأمهية عن التعاون مع ا ألسواق :فاإىل جان نسج عالقات وثيقة مع السلطات
ا ألوروبية ،أأقامت مديرية التفتيش يف الس نوات ا ألخرية اتفاقات معلية مع لك من اإدارة ا ألغذية وا ألدوية ا ألمريكية ومكت
الرضائ املفروضة عىل الكسول والتبغ وجتارهتا؛ والإدارة الصينية العامة املعنية اب إلرشاف عىل اجلودة والتفتيش واحلظر من
أأجل تعزيز معرفة املسائل املرتبطة حبامية املنتجات ذات تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية احملمية واحللول الأكرث فعالية
ملاكحفة الزتوير.
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الرتتيبات املؤسسية املنفذة يف مجهورية كوريا للتصدي النتشار السلع املقلدة على اإلنرتنت

مسامهة من اإعداد الس يد لم جون-يونغ ،املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة ا ألطراف ،مكت امللكية الفكرية الكوري
*
( ،)KIPOداجيون ،مجهورية كوراي

ملخص
تقع عىل عاتق مكت امللكية الفكرية الكوري مسؤولية التصدي للرضر النامج عن انتشار السلع املقدلة عىل نطاق واسع.
وملعاجلة هذه املشلكة بفعالية ،مت تنفيذ العديد من الرتتيبات املؤسس ية واس تخداهما.
و أأنشأأ مكت امللكية الفكرية الكوري رشطة حتقيق خاصة ( )SIPمعنية ابلعالمات التجارية لتسسني اإنفاذ القانون يف جمال
السلع املقدلة ،موش ّلكت فرقة معل لإنفاذ القانون عىل الإنرتنت لتنظم صفقات بيع السلع املقدلة عىل الإنرتنت املشتبه فهيا .كام
أأقام مكت امللكية الفكرية الكوري نظام ًا لرصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت ( )IPOMSومركز اإبال عن السلع املقدلة
وجملس ًا ملاكحفة التقليد.
ومع ذكل ،توجد قيود حتد من اإماكنية تقدمي اجملرمني اإىل العداةل .ومن الرضوري امليض قدم ًا حنو حتسني التعاون ادلويل
هبدف توقيف اجملرمني وعرقةل مصادر توزيع السلع املقدلة.
ويعمل مكت امللكية الفكرية الكوري ابس مترار عىل رفع هجوده اإىل أأقىص حد لإنشاء نظام يعزز الابتاكر ا ألصيل ومنع
تسويق السلع املقدلة وتوزيعها وبيعها ،وخيطط لتوس يع نطاق هذه املساعي.

أأو ًل .معلومات عامة
 .1حقوق امللكية الفكرية ( )IPRsمكون أأسايس من مكوانت القدرة التنافس ية للمنتجات واخلدمات ،وتعد مورد ًا همامً
قادر ًا عىل توفري مزااي ذات قمية مضافة .غري أأنه ،مع تقدم تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،انترش اس تخدام حقوق امللكية
الفكرية برسعة عرب العامل ،بيد أأنه وجه الانتباه أأيض ًا اإىل السهوةل اليت قد تمت هبا الانهتااكت يف جمال حقوق امللكية الفكرية.
ويقدر بجم سوق السلع املقدلة يف امجلهورية الكورية حبوايل  4.3مليار دولر أأمرييك (تبلغ قمية السلع الواردة من اخلارج
حوايل  2مليار دولر أأمرييك والسلع املنتجة حملي ًا حوايل  2.3مليار دولر أأمرييك).
 .2ول س امي أأن بيع السلع عىل الإنرتنت عرب خدمات الش باكت الاجامتعية ( )SNSوالهواتف املنتقةل يزتايد برسعة
مذهةل وارتفع تبع ًا تاكل توزيع السلع املقدلة وبيعها .ومن الواحض أأنه مبا أأن طبيعة التصالت بني ا ألفراد عرب خدمات
الش باكت الاجامتعية تصبح أأكرث تنوع ًا ،حيتاج توزيع السلع املقدلة غري القانونية اتاي جيري أأكرث فأأكرث عىل املس توى
الشخيص وبطريقة متطورة ابإحلاح اإىل تدابري وقائية.

*.

اإن الراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة العامة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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اثني ًا .ا ألنشطة الرئيس ية
أألف .رشطة التسقيق اخلاصة املعنية ابلعالمات التجارية وفرقة العمل لإنفاذ القانون عىل الإنرتنت
 .3معل مكت امللكية الفكرية الكوري بنشاط عىل تشكيل رشطة قضائية خاصة للقضاء عىل توزيع السلع املقدلة
وتعزيز أأسس حامية حقوق امللكية الفكرية .ويف  ،2010شلك مكت امللكية الفكرية الكورية رشطة حتقيق خاصة معنية
ابلعالمات التجارية كوس يةل لتعزيز اإنفاذ القانون ضد السلع املقدلة ،و أأنشأأ ماكت يف مدن س يول وبوزان وداجيون.
 .4ويف نومفرب  ،2011أأنشأأ مكت امللكية الفكرية الكوري فرقة معل لإنفاذ القانون عىل الإنرتنت و أأمدّها مبعدات جنائية
رمقية لتنظم صفقات السلع ّ
املقدلة عىل الإنرتنت عىل حنو صارم وتوقيف ابئعي السلع املقدلة عىل الإنرتنت وعرقةل و /أأو اإغالق
مواقع الإنرتنت اجلانية.
 .5وعالوة عىل ذكل ،عززت رشطة التسقيق اخلاصة اسرتاتيجيهتا للتسقيق يف صنع املنتجات املقدلة وتوزيعها عىل
الإنرتنت من خالل اختاذ اخلطوات التالية:
−
−
−
−
−

اإجراء حتقيقات بشأأن مواقع الإنرتنت اليت مت اإغالقها أأو عرقلهتا مرار ًا وتكرار ًا لشتباه يف بيعها لسلع مقدلة؛
اإنشاء قاعدة بياانت وحتليل معلومات واردة من مواقع اإنرتنت تس تضيف صفقات اإعادة بيع لسلع مقدلة بطريقة
متكررة تنفذها خوادم تقع يف اخلارج أأو فرضت علهيا العديد من العقوابت؛
التعاون مع اإدارة امجلارك الكورية لوضع تدابري حدودية مالمئة؛
تشجيع مشغيل مراكز التسوق عىل الإنرتنت عىل القضاء طوع ًا عىل مواقع توزيع السلع املقدلة عىل الإنرتنت
والقيام طوع ًا مبراقبة توزيع السلع املقدلة؛
تقامس املعلومات واختاذ اإجراءات صارمة مشرتكة مع منظامت معنية أأخرى من أأجل حتسني الفعالية.

ابء -نظام رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت
 .6يف  ،2010أأنشأأ مكت امللكية الفكرية الكوري نظام رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت ،وهو نظام رصد عىل
الإنرتنت يقوم ،ابلتعاون مع واكةل حامية امللكية الفكرية الكورية ( ،) KIPPAويه منظمة حكومية عضو يف مكت امللكية
الفكرية الكوري ،بكشف ومنع وعرقةل الوصول اإىل قوامئ السلع املقدلة املنشورة عىل ا ألسواق الكورية عىل الإنرتنت و أأسواق
املزادات العلنية ومواقع التسوق عىل الإنرتنت اليت ميلكها أأفراد.
 .7ويس تخدم نظا مم رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت نظا َم رصد أيل جيمع معلومات من اإعالانت البيع املنشورة يف
ا ألسواق الإلكرتونية املفتوحة ،ويكتشف السلع املقدلة ابلس تعانة بلكامت الكشف ادلللية والقوامئ السوداء ومعلومات
ا ألسعار .وإاذا اكتشف النظام وجود سلع مقدلة ،تمبلَغ ا ألسواق املفتوحة لتقوم طواعي ًة بوقف بيع تكل السلع .وبعد التعرف
عىل سلعة مقدلة ووقف بيعها ،حيول النظام دون وقوع مزيد من اخملالفات بوضع هوية البائع يف القامئة السوداء .كام متنع
الرشاكت اليت تمدير ا ألسواق الإلكرتونية املفتوحة تسجيالت البائعني املدرجني يف القامئة السوداء عن طريق رصد املعلومات
الشخصية للبائعني.
 .8وإاذا ضبط نظا مم رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت موقع ًا اإلكرتوني ًا للتسوق يتاجر يف سلع مقدلة ،يقوم الراصدون
احملرتفون جبمع أأدةل عىل مبيعات إاضافية ويطلبون من اللجنة الكورية ملعايري التصالت مراجعة ا ألمر .ويممنع الوصول اإىل
املوقع الإلكرتوين أأو يمغلق هنائي ًا .وميكن أأن تتوىل رشطة التسقيق اخلاصة التسقيق مع ابئعي السلع املقدلة اتاين يكررون
الإجتار فهيا ويعملون عىل نطاق واسع ،وذكل وفق ًا ملالبسات القضية.
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 .9وإاضاف ًة اإىل ذكل ،يد أأب املكت الكوري للملكية الفكرية عىل حتسني معل نظام رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت.
ويف  ،2014أأدخلت وظيفة من أأجل الوصول ألي ًا للوحة اإعالانت املوقع املنشورة عىل مركز التسوق الإلكرتوين والتقاط
صور للمعلومات اليت ميكن اس تخداهما أكدةل عن بيع سلع مقدلة .ويف  ، 2015أأدرجت وظيفة جتميع معلومات عن عناوين
الإنرتنت ملراكز التسوق عىل الإنرتنت اليت تبيع سلع مقدلة .وتس تخرج املعلومات من التجمعات الإلكرتونية أأو مواقع املدوانت
اليت حتال بذكل اإىل موقع بوابة اإلكرتونية ،مما يسمح بتحديد واس تخراج عنوان إانرتنت البائع ابلتقس يط عىل الإنرتنت للسلع
املقدلة .ويف  ،2016وسع مكت امللكية الفكرية الكوري نطاق معلية جتميع املعلومات اليت يقوم هبا نظام رصد امللكية
الفكرية الكوري لتشمل العمليات اخلاصة ابلهواتف املتنقةل.
 .10ويف  ،2016منع املكت الكوري للملكية الفكرية  5888معلية بيع لسلع مقدلة يف ا ألسواق املفتوحة و أأغلق 368
موقع ًا اإلكرتوني ًا للتسوق .وجنح أأيض ًا يف مصادرة  31948سلعة مقدلة ،اكن أأغلهبا مالبس وحقائ وحمفظات جي
وإاكسسوارات ل ألزايء من تصمم عالمات جتارية كورية وأأجنبية شهرية.

أأنشطة مكت امللكية الفكرية الكوري ل إالنفاذ اخلاصة مباكحفة التقليد عىل الإنرتنت
2012
ا ألسواق املفتوحة
(معليات البيع اليت مت وقفها)
مراكز التسوق
505
(املغلقة)
109
الهتم اجلنائية
25,949
البضائع املمصادَرة
4,256

2014

2013

2016

2015

اجملموع

4,422

5,348

5,673

5,888

25,587

828

454

418

368

2,573

117
9,099

41
3,182

170
38,007

159
31,948

596
108,185

 .11ومن أأجل وضع نظام رد رسيع مينع توزيع السلع املقدلة ،عزز مكت امللكية الفكرية الكوري قدرته عىل التسقيق بشأأن
املواقع الإلكرتونية لبيع السلع املقدلة من خالل اإقامة اتصالت خارج ش بكة الإنرتنت يف اإطار التسقيقات مع نظام رصد
امللكية الفكرية الكوري .ويقدم هذا ا ألخري عناوين ومعلومات عن البائعني تتصل ابملواقع الإلكرتونية الاحتيالية اليت تتاجر
يف السلع املقدلة وجيمع أأدةل عن مبيعات السلع املقدلة ويراق املواقع الإلكرتونية لبيع السلع املقدلة ويدمع اإثبات أأصاةل السلع
وحيس القمية ا ألصلية .وابلتايل يوفر نظام رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت معلومات مجمعة اإىل رشطة التسقيق اخلاصة من
أأجل دمع التسقيقات وتيسريها.
اإجراء دمع الإنفاذ لرشطة التسقيق اخلاصة ابس تخدام نظام رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت
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جم .مركز الإبال عن السلع املقدلة ونظام املاكفأأة عىل الإبال عن السلع املقدلة
 .12يشغل مكت امللكية الفكرية الكوري مركز الإبال عن السلع املقدلة هبدف القضاء عىل توزيع السلع املقدلة وجتميع
معلومات بشأأن صناعة السلع املقدلة وتوزيعها وبيعها .وحيدد مكت امللكية الفكرية الكوري ما اإذا اكن حمتوى التقارير الواردة
عىل مركز الإبال عن السلع املقدلة ميثل انهتااكً لقانون العالمات التجارية أأو قانون حظر املنافسة غري العادةل وحامية
املعلومات التجارية الرسية مجلهورية كوراي.
 .13وإاذا اكنت اجلرمية بس يطة ،يمت التعامل مع التقرير ابس تخدام توجهيات اإدارية ،مبا يف ذكل التوصية ابلتصسيح .وإاذا
اكنت اجلرمية خطرية وخاضعة ملتابعة جنائية ،س تجري رشطة التسقيق اخلاصة املعنية ابلعالمات التجارية حتقيق ًا بشأأن املشتبه
فيه وترسل امللف الاكمل للقضية اإىل املدعي العام.
 .14ويف حاةل اجلرامئ املرتكبة عىل الإنرتنت ،من قبيل موقع اإلكرتوين أأو مدونة اإلكرتونية ،س يطل مكت امللكية الفكرية
الكوري بأأن تغلق اللجنة الكورية ملعايري التصالت املوقع الإلكرتوين أأو يسأأل بأأن حتذف البوابة الإلكرتونية احملتوى املنشور
عىل الإنرتنت بعد التسقق من حدوث انهتاك فعيل عىل الإنرتنت أأم ل.
 .15ولتيسري الإبال عن السلع املقدلة وإاذاكء الوعي العام بعدم قانونية السلع املقدلة ،يشغّل مكت امللكية الفكرية
الكوري نظام ماكفأأة ل إالبال عن السلع املقدلة منذ  .2006وقد يكون الإبال بشأأن صنع السلع املقدلة أأو توزيعها أأو بيعها،
وميكن أأن يقدمه أأي خشص.

اإجراء اإنفاذ بناء عىل ادعاء بش أأن مراكز تسوق عىل الإنرتنت

 .16ويف  ،2016أأبلغ عن  23قضية بيع عىل الإنرتنت وبلغت قمية املاكفأت ما قدره  19.2أألف دولر أأمرييك .وابملقارنة
مع  ،2015تمظهر بياانت عام  2016زايدة بنس بة  228.6يف املائة يف عدد القضااي املبلغ عهنا و 237يف املائة يف قمية
املاكفأت .ويعكس هذا التحليل الطفرة املسجةل مؤخر ًا يف تنقل السلع املقدلة عىل الإنرتنت.

ماكف أأة الإبال عن سلع مقدلة يف مبيعات عىل الإنرتنت
2010
القضااي
12

املبلغ
6.9

2011
القضااي
5

املبلغ
2.2

2012
القضااي
4

املبلغ
1.7

2013
القضااي
2

املبلغ
0.9

2014
القضااي
5

املبلغ
3.3

2015
القضااي
7

املبلغ
5.7

2016
القضااي
23

املبلغ
19.2
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 .17وحبلول  ،2016قدم مكت امللكية الفكرية الكوري ماكفأت مجموعها  1.7مليون دولر أأمرييك عىل مدى  11س نة
ويه مدة تشغيهل لنظام ماكفأأة الإبال عن السلع املقدلة .وتبلغ القمية الإجاملية للمنتجات ا ألصلية للسلع املقدلة اليت صادرها
النظام ما يناهز  2.8مليار دولر أأمرييك.

دال .جملس ماكحفة التقليد
 .18للمسامهة يف تبادل جتاري سلم ،أأنشأأ مكت امللكية الفكرية الكوري جملس ماكحفة التقليد ،وهو نظام للتعاون بني
القطاعني العام واخلاص يتأألف من  62منظمة ورشكة مبا فهيا واكلت مراقبة السلع املقدلة والرشاكت القابضة للعالمات
التجارية ومشغيل ا ألسواق عىل الإنرتنت واملنظامت ذات الصةل.
 .19وعقد جملس ماكحفة التقليد حلقات دراس ية حرضها مجيع ا ألعضاء لتسقيق ما ييل:
−

تقامس املعلومات بشأأن ابئع املنتج املقدل عىل الإنرتنت؛

−

وضع قيود عىل توزيع املنتجات املقدلة عىل الإنرتنت يف مواقع بيع املنتجات املقدلة عىل الإنرتنت وخدمات
الش باكت الاجامتعية؛

−

تيسري التعاون بني أأحصاب العالمات التجارية ومشغيل ا ألسواق عىل الإنرتنت من أأجل دحض ابئعي
املنتجات املقدلة وقنوات توزيع املنتجات املقدلة عىل الإنرتنت الناش ئة.

 .20وعالوة عىل ذكل ،شاركت كربايت الرشاكت ا ألعضاء يف معليات اإنفاذ مشرتكة ،حيث فرقت برسعة بني املنتجات
ا ألصلية واملقدلة عىل املوقع مما سامه يف جناح معليات الإنفاذ املشرتكة.
هاء .التعاون مع ا ألسواق الإلكرتونية يف اخلارج
 .21بسب المنو الرسيع ل ألسواق عىل الإنرتنت ،يتواصل الإبال عن الرضر النامج عن توزيع السلع املقدلة اتاي ل
تتكبده ا ألسواق احمللية عىل الإنرتنت حفس بل ا ألسواق ا ألجنبية عىل الإنرتنت أأيض ًا .وعليه ،بد أأ مكت امللكية الفكرية
الكوري يف اإيالء انتباه لتوزيع السلع املقدلة يف ادلاخل واخلارج انطالق ًا من أأسواق أأجنبية عىل الإنرتنت.
 .22وعىل سبيل املثال ،وقعت واكةل حامية امللكية الفكرية الكورية ( ،)KIPPAيف أأبريل  ،2014مذكرة تفامه مع رشكة
عاملية للتجارة الإلكرتونية هبدف املساعدة عىل حل مشلكة السلع املقدلة املتداوةل عرب ا ألسواق املفتوحة ا ألجنبية .والهدف
ا ألسايس من مذكرة التفامه هو تشجيع املبادلت التجارية الثنائية بني املنظمتني املرتبطة حبامية حقوق امللكية الفكرية وإاقامة
معلية تعاونية لتعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية ودمع امحلالت العامة املشرتكة محلاية حقوق امللكية الفكرية .وبوجه خاص،
وفرت مذكرة التفامه اإجراء ميكن الرشكة من اختاذ تدابري لوقف بيع املنتجات املقدلة يف حاةل تقدمي واكةل حامية امللكية الفكرية
الكورية معلومات عن حدوث انهتااكت حلقوق امللكية الفكرية.
 .23ونتيجة تاكل ،يف  ،2016ساعدت واكةل حامية امللكية الفكرية الكورية الرشكة عىل حذف  19621منتجا مقدلا.
وتبلغ قمية املنتجات املصادرة حوايل  30.7مليون دولر أأمرييك وإاذا ما أأدرجت ا ألرضار اجلانبية املتكبدة ،من قبيل اخنفاض
بجم املبيعات وتزايد عدم الثقة يف الرشاكت العاملية بسب بيع السلع املزورة ،فاإنه من املتوقع أأن يكون الهبوط اتاي قد
يسجهل الطرفان من جراء أاثر احلذف أأكرب بكثري.
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اثلث ًا .التحدايت واخلطط املس تقبلية
 .24س يوسع مكت امللكية الفكرية الكوري ادلور اتاي تؤديه رشطة التسقيق اخلاصة وس يعزز فرقة العمل لإنفاذ القانون
عىل الإنرتنت التابعة هل من أأجل تتبع مواقع توزيع السلع املقدلة والتسقيق فهيا بفعالية أأكرب.
 .25ويف حاةل املنتجات املقدلة عىل الإنرتنت ،دلى معظم مواقع التوزيع عىل الإنرتنت املعتادة خوادم يف اخلارج .ويواجه
الإنفاذ الفعيل صعوابت عديدة ألنه ،يف الكثري من احلالت ،وحده الرئيس الصوري يقم حملي ًا يف حني أأن املدير الفعيل يظل
يف اخلارج .وكثري ًا ما تتوقف التسقيقات وتعترب غري جمدية .وابلإضافة اإىل ذكل ،يواصل جل املشتبه فهيم بيع السلع املقدلة
حىت بعد منع الوصول اإىل املوقع الإلكرتوين ،من خالل تغيري عناوين حقوهلم اإىل عناوين مشاهبة.
 .26ويتغري توزيع السلع املقدلة ،حيث ينتقل من ا ألفراد أأو التجار الصغار اإىل رشاكت دلهيا احتادات كبرية .وهناك حاجة
اإىل تركزي املراقبة عىل هذا النوع الناشئ من املوزعني .وعالوة عىل ذكل ،فاإن التجار من نوع الرشاكت ،بعضهم دليه رشااكت
مع عصاابت اإجرامية ،ينتجون السلع املقدلة ويوزعوهنا من أأجل متويل منظامت اإجرامية .وبناء عليه ،مثة حاجة اإىل مزيد من
املراقبة شامةل للسلع املقدلة من أأجل القضاء علهيم وحتسني التعاون ادلويل لسد مصادر توزيع السلع املقدلة يف هناية املطاف.
 .27وخيطط مكت امللكية الفكرية الكوري للرتكزي عىل معليات التوقيف اليت تس هتدف الرشاكت اليت تكرر التوزيع عىل
الإنرتنت ابلتعاون مع املدعي العام .وس يعمل مكت امللكية الفكرية الكوري ،بوجه خاص ،عىل تطبيق اإنفاذ صارم ضد
اجملرمني اتاين يعاودون ارتاكب الإجرام ويريم لتعزيز التعاون مع املنظامت احمللية وا ألجنبية من أأجل اإقامة نظام جتاري عادل.
وس يعزز مكت امللكية الفكرية مجع املعلومات والإنفاذ ضد قنوات توزيع السلع املقدلة اليت تس تخدم ا ألسواق عىل الإنرتنت
و أأسواق خدمات الش باكت الاجامتعية الناش ئة حديث ًا.
 .28ومبا أأن اإذاكء الوعي حيوي ابلنس بة للقضاء عىل السلع املقدلة ،خيطط مكت امللكية الفكرية الكوري لتعزيز التعاون
بني القطاعني العام واخلاص .ومن خالل جملس ماكحفة التقليد ،هناك خطط لوضع تدابري تس هتدف القضاء عىل توزيع السلع
املقدلة عىل الإنرتنت .وس يواصل مكت امللكية الفكرية الكوري الاس امتع للصعوابت اليت سلط علهيا الضوء مشغلو الإنرتنت
و أأحصاب العالمات التجارية اتاين يعانون من السلع املقدلة وس يوسع نطاق التعاون من خالل تنظم حلقات دراس ية ذات
صةل .وعالوة عىل ذكل ،خيطط مكت امللكية الفكرية الكوري للعمل بنشاط عىل تعزيز اإذاكء الوعي اب ألنشطة الرئيس ية
جمللس ماكحفة التقليد من أأجل تشجيع املزيد من الرشاكت ومشغيل الإنرتنت عىل املشاركة.
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حتديات التقاضي يف قضايا التعدي على امللكية الفكرية عرب اإلنرتنت :وجهة نظر مكتب املدعي
العام لتايلند

مسامهة من اإعداد الس يدة دوانغبورن تيتشاكومتورن ،مدعية عامة يف اإدارة امللكية الفكرية والتقايض التجاري ادلويل ،مكت

املدعي العام ،ابنكوك ،اتيلند

ملخص
واهجت اتيلند عىل مر الس نني مسأأةل التعدي عىل امللكية الفكرية .تاكل يمنظر اإىل الإنفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية يف
اتيلند مكهمة ذات أأولوية عليا وواحدة من القضااي اليت يتعني حلها عىل وجه الرسعة .من هجة أأخرى ،ثبت أأنه يصع
التقايض بشأأن التعدي الإلكرتوين بس الطابع العابر للحدود الوطنية لهذا الفعل وصعوبة احلصول عىل دليل مادي .وتعمتد
سلطات اإنفاذ القانون يف اتيلند عىل حتسني التعاون عىل الصعيدين الوطين وادلويل .وهناك أأيضا حاجة واحضة اإىل أأن تتيح
اتيلند مزيدا من احلرية للمدعني العامني ليمتكنوا من اختاذ قرارات جمدية وتس هتدف القضااي الأكرب وا ألمه .و أأخريا يمعترب تعزيز
احرتام حقوق امللكية الفكرية أأمرا أأساس يا حلل املشلكة .ومن املهم أأن نفهم ونعتقد أأن التعدي عىل امللكية الفكرية مسأأةل
خطرية .وسيساعد هذا الفهم كثريا عىل القضاء عىل أأنشطة التعدي بطريقة مس تدامة.

أأول.

اس تعراض عام

 .1تعترب قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية عرب الانرتنت واحدة من املشالك الرئيس ية اليت واهجت املدعني العامني
التايلنديني يف الونة ا ألخرية .وقد أأنشأأ مكت املدعي العام اإدارة امللكية الفكرية والتقايض التجاري ادلويل عام  1999للتعامل
حتديدا مع التعدي عىل امللكية الفكرية .واكن شلك التعدي عىل امللكية الفكرية سابقا ذا طبيعة مادية ،حيث ميكن اإلقاء
القبض عىل الباعة املتجولني أأو املصنعني للسلع اخملالفة ومقاضاهتم .غري أأن الس نوات ا ألخرية شهدت ارتفاعا كبريا يف التقليد
والقرصنة عن طريق اس تخدام املنصات الرمقية يف اتيلند ،مما يبدي التسول الواحض من التجارة عىل مس توى الشارع اإىل
التجارة الإلكرتونية .وبيامن ينبغي تشجيع التقدم احملرز يف التكنولوجيا واحتضانه ،فاإن اإساءة اس تغالل هذه الفرص اجلديدة
ميثل صعوابت تنطوي عىل حتدايت وتعقيدات ل تصدق أأمام املدعني العامني التايلنديني .وتزداد صعوبة التسقيقات يف
التعدي عىل امللكية الفكرية اتاي جيري داخل حدود اتيلند بسب وجود عنارص أأجنبية مرتبطة به ارتباطا وثيقا حتدث
خارج حدود البدل .فعىل سبيل املثال ،قد يمت تسجيل أأسامء نطاقات مواقع الوي اخملالفة يف اخلارج أأو قد يس تخدم بعض
اجلناة مقديم خدمة الإنرتنت خارج اتيلند .ول ينبغي التقليل من شأأن صعوابت مجع مثل هذه ا ألدةل وإاثبات ا ألنشطة اخملالفة
يف احملمكة عىل أأرض الواقع.



الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلفة ،ول تعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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اثنيا .الترشيع
.2

انضمت اتيالند اإىل الويبو عام  .1989وفامي ييل أأمه قوانني امللكية الفكرية املعمول هبا حاليا يف اتيالند:
-

قانون العالمات التجارية  ،)1991( B.E. 2534املعدل عام 2016؛
قانون ا ألرسار التجارية  ،)2002( B.E. 2545املعدل عام 2015؛
قانون حق املؤلف  ،)1994( B.E. 2537املعدل عام 2015؛
قانون حامية املؤرشات اجلغرافية )2003( B.E. 2546؛
قانون حامية تصامم ادلوائر املتاكمةل )2000( B.E. 2543؛
قانون حامية ا ألصناف النباتية )1999( B.E. 2542؛
قانون الرباءات  ،)1979( B.E. 2522املعدل عام .1999

 .3وتامتىش قوانني امللكية الفكرية التايلندية متاما مع املعايري ادلولية .وتشمل التعديالت ا ألخرية عىل ترشيعات امللكية
الفكرية ما ييل:
-

قانون العالمات التجارية :يتضمن التعديل اتاي أأدخل مؤخرا عىل قانون العالمات التجارية التايلندي الصوت
اكإضافة جديدة اإىل تعريف العالمة .وتاكل ،أأصبح الصوت الن عالمة جتارية قابةل للتسجيل يف اتيلند.
وهناك أأيضا مقتىض جديد وحمدد يتعلق بعملية اإعادة التعبئة غري القانونية (جرمية وضع نسخة من املنتج يف
عبوته ا ألصلية) ،مما يفرض عقوابت أأشد ابملقارنة ابجلرمية السابقة املنصوص علهيا يف قانون العقوابت.

-

قانون حق املؤلف :خضع قانون حق املؤلف التايلندي لبعض التنقيحات الهامة .وتشمل ا ألحاكم اجلديدة
أأحاكما ختص ماكحفة الترصفات غري القانونية يف ميدان السمعي البرصي ،وتدابري امحلاية التكنولوجية،
ومعلومات الإدارة الصسيحة ،وتوفري املالذ المن ملقديم خدمات الإنرتنت ،واس تثناء الاس تخدام العادل،
واس تثناء ا ألشخاص املعوقني ،واس تثناء البيع ا ألول.

اثلثا .التقايض بشأأن امللكية الفكرية
 .4تعترب اإدارة امللكية الفكرية والتقايض التجاري ادلويل يف مكت املدعي العام وحدة متخصصة تركز ابلتحديد عىل
التقايض بشأأن امللكية الفكرية والتقايض التجاري ادلويل .ويشمل نطاق الاختصاص القضايئ ل إالدارة ابنكوك واملناطق
اجملاورة ،أأي ساموت برااكن ،وساموت ساكورن ،وانكورن براتوم ،ونونثابوري ،وابثوم اثين .وخبصوص قضااي امللكية الفكرية
اليت تقع خارج نطاق الاختصاص املذكور أأعاله فيتوىل معاجلهتا املدعون العامون يف مكت التقايض يف املاكن اتاي حدث
فيه التعدي .ويزنع املدعون العامون داخل البدل اإىل التعامل مع مجيع أأنواع القضااي بدل من امللكية الفكرية فقط.
 .5وتس تقبل الإدارة يف املنطقة  2 000قضية من قضااي امللكية الفكرية س نواي .وتتعلق الغالبية العظمى من هذه القضااي
ابلتعدي عىل العالمات التجارية وحق املؤلف .وهناك أأيضا قضااي التعدي عىل براءات الاخرتاع و أأرسار التجارة لكهنا تبقى
ضئيةل العدد مقارنة ابلقضيتني املذكورتني سلفا.

أألف .معلية التقايض
 .6عندما حيدث تعد ما ،ميكن ألحصاب احلقوق أأنفسهم الرشوع يف ا إلجراءات القانونية ضد املتعدي ،واليت ميكن أأن
تكون جنائية أأو مدنية أأو لكهيام .وبدل من ذكل ،ميكهنم أأن يلمتسوا اإنفاذ القانون من خالل تقدمي شكوى اإىل ضابط التسقيق
يف الرشطة امللكية التايلندية أأو يف اإدارة التسقيق اخلاص التابعة لوزارة العدل .وس يجري الضابط حتقيقا شامال وجيمع لك
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ا ألدةل ذات الصةل .ومبجرد الانهتاء من التسقيق ،م
سرتسل القضية اإىل املدعني العامني لس تعراض وقائع القضية وكذكل مجيع
ا ألدةل املتاحة املتعلقة ابلقضية .وجيوز للمدعني العامني ،يف هذه املرحةل ،أأن يطلبوا من موظفي التسقيق اإجراء حتقيق اإضايف
بشأأن أأية نقاط معينة يرى املدعون العامون أأهنا حباجة اإىل مزيد من التوضيح .وعند الانهتاء ،يقرر املدعون العامون ما اإذا
اكنت هناك أأدةل اكفية تثبت خمالفة اجلاين يف احملمكة .وإاذا موجد أأن هناك أأدةل اكفية متاحة ،سيمت اإقرار ا ألمر ابملتابعة القضائية
وس تقدم شكوى اإىل احملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية 1ضد املهتم (اتاي أأصبح الن مدعى عليه) .وبدل من
ذكل ،اإذا مل تكن هناك أأدةل اكفية ،يمصدر املدعون أأمرا بعدم املتابعة القضائية وترسل القضية مشفوعة برأأهيم وأأس باب عدم
املتابعة القضائية اإىل املفوض العام يف الرشطة امللكية التايلندية أأو املدير العام يف اإدارة التسقيق اخلاص ،حس احلاةل،
ليس تعرضا ما اإذا اكن ينبغي أأن يوافقا عىل أأمر املدعي العام .وإاذا اتفق املفوض العام يف الرشطة امللكية التايلندية أأو املدير
العام يف اإدارة التسقيق اخلاص مع ر أأي املدعي العام ،فاإن أأمر عدم املتابعة القضائية س يكون هنائيا .غري أأنه اإذا ر أأى املفوض
العام يف الرشطة امللكية التايلندية أأو املدير العام يف اإدارة التسقيق اخلاص أأن هناك يف الواقع أأدةل اكفية تثبت ارتاكب اخملالفة
تمعرض القضية عىل املدعي العام لإصدار أأمر هنايئ.

ابء .التعدي اجلنايئ عىل امللكية الفكرية
 .7هناك نوعان من اخملالفات اجلنائية يف اتيلند :اخملالفات املعقدة وغري املعقدة .ويف س ياق قوانني امللكية الفكرية ،يعد
التعدي عىل حق املؤلف خمالفة معقدة يف حني أأن أأعامل التعدي ا ألخرى عىل امللكية الفكرية يه خمالفات غري معقدة .وهذا
يعين أأنه ميكن الرشوع يف قضااي حق املؤلف فقط ابإيداع أأحصاب احلقوق لشكوى .وابلإضافة اإىل ذكل ،ومبوج املادة 66
من قانون حق املؤلف التايلندي  ،B.E.2534ميكن ألحصاب احلقوق حس شاكوامه يف أأي وقت ،ولكن عادة ما يقومون
بذكل بعد احلصول عىل تعويض ممرض .وبعد حس الشكوى ،ل يتبقى للمدعني العامني سلطة التقايض يف هذه القضية.
وستتوقف القضية مبوج املادة  39من قانون الإجراءات اجلنائية.
 .8وتشمل قضااي التعدي الإلكرتوين غالبا يف اتيلند التعدي عىل حق املؤلف والعالمات التجارية .وقد جتري أأنشطة
التعدي عرب املتاجر الإلكرتونية .وغالبا ما تنبثق هذه املتاجر الإلكرتونية من املتاجر احلقيقية حيث يقوم املتعدون ببيع أأقراص
رمقية مقرصنة تتضمن أأفالم أأو أأغاين أأو بيع البضائع املقدلة يف متاجرمه الإلكرتونية أأو عىل مواقع التواصل الاجامتعي مثل
فيس بوك و اإنس تاغرام .ول بد ألحصاب احلق أأو احملققني يف بعض ا ألحيان رشاء مكية صغرية من السلع املقدلة من أأجل اإثبات
بيع البضائع اخملالفة .وجيري ادلفع عادة عن طريق التسويل املرصيف اإىل احلساب اتاي حدده البائع .وبعد اإمتام معلية ادلفع،
يمت تسلم البضاعة عن طريق الربيد ،وسيمت الاحتفاظ هبا كدليل دلمع القضية .ميكن أأن تكون هناك أأيضا متاجر رمقية حيث
ميكن للمرء أأن يدفع لتسميل لك ما هو مقرصن من أأفالم أأو أألعاب أأو أأغاين يف نسق رمقي .ويف هذا السيناريو ل توجد
هناك أأدةل مادية ميكن الاعامتد علهيا.
 .9ويف الك النوعني من التعدي ،جيري اس تخدام التسويالت املرصفية يف أأغل ا ألحيان أكسالي أأساس ية لدلفع ،بدل
من بطاقات الئامتن .ويف حاةل مقديم خدمات الإنرتنت خارج اتيلند يمت تقدمي عناوين بريد اإلكرتوين مثل  ،Gmailأأو
 Hotmailأأو  .Yahooوتعرض بعض املتاجر رمق هاتف البائع يف حني أأن العديد مهنا ل تقوم بذكل لتجن الكشف عن
البائع وإاماكنية متابعته قضائيا .وتعود أأرقام الهاتف عادة ،اإذا ُأشري اإلهيا ،اإىل هاتف مس بق ادلفع اتاي ل يتطل من
املس تخدم التسجيل ببطاقة الهوية .مما يعين أأن احلصول عىل أأدةل اثبتة من أأجل ضامن الإدانة يمعد أأمرا صعبا للغاية .ويبقى
ادلليل امللموس الوحيد هو معامالت احلساابت املرصفية ألهنا ميكن أأن تسمح بتتبع ا ألموال من حساب املشرتي اإىل
حساب البائع .تاكل ،غالبا ما يمت القبض عىل صاح احلساب املرصيف وقد يواجه هتمة التعدي عىل امللكية الفكرية عىل
اعتبار اس تالم هذه ا ألموال يف احلساب املرصيف ابمسه يعرضه ليعترب متعد .ولسوء احلظ ،هناك يف الواقع بعض احلالت
1
ولالطالع عىل مزيد من التفاصيل بشأأن جتربة احملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية ،انظر الوثيقة  WIPO/ACE/11/7ويه متاحة عىل
املوقع التايل.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342836 :
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اليت يمت فهيا التصال بأأفراد ويطل مهنم فتح حساب اس تالم مقابل رسوم رمزية .وتعقد هذه ا ألنشطة التسقيقات وتوفر
للمدعني العامني أأدةل ضعيفة وغري فعاةل نتيجة تاكل.

رابعا .التحدايت
أألف .اجلرمية العابرة للحدود الوطنية
 .10ل ميكن اإناكر ما يعود به التقدم يف التكنولوجيا من فائدة عىل اجملمتع بوجه عام .ومع ذكل ،يمعترب هذا التقدم أأيضا مبثابة
مساعدة ل تقدر بمثن للمجرمني حيث تسهل هلم ارتاكب أأنشطة التعدي عىل ش بكة الانرتنت .وقد أأخذت خمالفة التعدي
عىل امللكية الفكرية أأشاكل أأخرى ،فعىل سبيل املثال ،حتولت من املتاجر احلقيقية اإىل املتاجر الإلكرتونية اليت مل يعد فهيا
التعرف عىل البائع سهال حيث خيتفي وراء عباءة عدم الكشف عن هويته .وغالبا ما تنطوي حالت التقليد والقرصنة عىل
الإنرتنت عىل تدخل أأجنيب مبس توايت متفاوتة .وعىل الرمغ من اكتشاف اجلرمية وارتاكهبا يف اتيلند ،مفن احملمتل أأن يكون
مرتك اجلرمية يعمل من جزء أخر يف العامل .ويمتوقع يف مثل هذه احلالت أأن يوجد اخلادوم أأو امس النطاق خارج نطاق
الاختصاص القضايئ لتايلند ،مما جيعل ا ألمر صعبا للغاية عىل سلطات اإنفاذ القانون التايلندي لتعق القضية بنجاح.

ابء .ا ألدةل الرمقية وغياب سلطة التسقيق
 .11يلع حفظ ومجع ا ألدةل الرمقية قبل حذفها أأو نقلها دورا هاما يف معلية التسقيق يف القرصنة الإلكرتونية .وحيدث يف
مناس بات عدة أأن يفشل احملققون يف مجع املعلومات الهامة ،ونتيجة تاكل ،يتعني عىل املدعني العامني أأن يأأمروا ابإجراء مزيد
من التسقيقات يف مرحةل لحقة  -عادة بعد س نة واحدة من حدوث التعدي  -حول املسائل املتعلقة اب ألدةل الرمقية .وهذا من
شأأنه أأن يتيح الوقت الاكيف جنائيا حلذف ا ألدةل .ومن شأأن التصال ا ألويل الوثيق بني ضباط التسقيق واملدعني العامني أأن
ميكن املدعني العامني من توجيه ضباط التسقيق بشأأن ا ألدةل اليت تعترب رضورية للمحامكة .وهبذا ميكن اس هتداف ا ألدةل
ومجعها برسعة قبل إازالهتا أأو حذفها.

جم .ع ء الإثبات
 .12كام هو احلال يف البدلان ا ألخرى ،يتعني عىل املدعني العامني التايلنديني أأن يثبتوا مبا ل يدع جمال للشك أأن املهتم
ارتك فعال جرمية معينة .ففي اجلرامئ التقليدية ميكن للمدعني العامني اإحضار شهود عيان اإىل احملمكة مكحاوةل لإثبات ارتاكب
اخملالفة .غري أأن الصعوابت واحضة يف حمامكة قضااي التعدي الإلكرتوين عىل اعتبار غياب أأي شهود عيان أأساسا ملعرفة
املتعدي .وعىل سبيل املثال ،عىل الرمغ من قدرة املدعني العامني عىل اإثبات حدوث التعدي من هجاز مكبيوتر معني ،فاإن
حتديد الشخص اتاي شغل المكبيوتر يف وقت التعدي قد يكون أأمرا صعبا للغاية.

دال .غياب املوارد
 .13أأخذا بعني الاعتبار خصائص انعدام احلدود اليت ينفرد هبا عامل الإنرتنت ،فاإنه من الصع عىل سلطات اإنفاذ القانون
مقع أأنشطة التعدي الإلكرتونية .ومتكن سهوةل تسجيل أأسامء النطاقات أأو إازاةل ا ألدةل أأو نقل احملتوى اخملالف اإىل مواقع أأخرى
يف غضون بضع دقائق املتعدين من جتن الكشف عهنم بسهوةل .وتربز الطبيعة السلسة اليت متزي هذا التجن نقص املوارد
املتاحة للتصدي لهذه ا ألنشطة غري املرشوعة.
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خامس ًا.

احلل املقرتح لتسسني التقايض بشأأن قضااي التعدي الإلكرتوين

أألف .حتسني التعاون
 .14مسح التقدم يف التكنولوجيا للتعدي عىل امللكية الفكرية بأأن يصبح ظاهرة عاملية .ونظرا حلجم املشلكة وتعقيدها ،من
الواحض أأنه ل ميكن لبدل واحد فقط معاجلهتا وحلها .وإاذا اكنت هناك نية للتصدي ألعامل التعدي بطريقة جمدية فالبد للبدلان
ا ألخرى أأن تلزتم وتساعد عىل الصعيدين الوطين وادلويل.

ابء .السلطة التقديرية للمدعني العامني
 .15خالفا لبعض البدلان ا ألخرى ،ل يمتتع املدعون العامون التايلنديون ابلسلطة التقديرية يف رفض قضية من احملققني
برشط الوفاء ابملتطلبات القانونية .ونتيجة تاكل ،تروج العديد من القضااي الصغرية يف احملامك وختصص موارد حمدودة لقضااي
تدور حول قرص مقرصن واحد .ولو ُأعطي املدّعون العامون التايلنديون سلطات تقديرية أأكرب ،لاكن مبقدورمه توزيع املوارد
عل قضااي أأكرث أأمهية .ويف املقابل ،سيتعني عىل احملققني تقدمي قضااي أأكرب ليك يقبلها املدعون العامون .وسيشهد هذا النظام
معاجلة قضااي التعدي الأكرث أأمهية مع التخصيص املتأأين للموارد القمية.

جم .زايدة الوعي العام :اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
 .16أأحدث هذا العقد ا ألخري تغيريا يف تصور الشع التايلندي للملكية الفكرية ،حيث بد أأ املزيد من املبدعني واخملرتعني
التايلنديني يتأأثرون سلبا ابلتعدايت .وقد زاد ذكل من رضورة التعجيل حبامية أأحصاب احلقوق ،بغض النظر عن جنسيهتم.
وجيري حاليا الاعرتاف هبذا ا ألمر وإاقراره عىل نطاق أأوسع .وينبغي أأن يقرتن تعزيز احرتام امللكية الفكرية خبطة مس تدامة
طويةل ا ألجل لقمع التعدي عىل امللكية الفكرية .وإاذا شعر املرء حقا أأن التقليد والقرصنة جرمية عىل قدم املساواة مع الرسقة،
وينبغي اإدانهتا ،فاإن املس هتكل لن يتعدى عن عم عىل حقوق امللكية الفكرية للخرين.

سادس ًا.

خامتة

 .17نظرا للتحدايت التقنية املعقدة املذكورة أأعاله ،ل يوجد هناك حل واحد وبس يط لردع املتعدين الإلكرتونيني .وتاكل،
ينبغي أأن تتبع اتيلند احللول املقرتحة ابلنسجام مع برانمج نشط لتعزيز احرتام حقوق امللكية الفكرية .وس يكون المتسك
الاكمل مببد أأ احرتام حقوق امللكية الفكرية هو العالج الهنايئ وادلامئ ضد التعدي ألنه سزييل السب اجلذري للتعدي عىل
امللكية الفكرية.
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أوامر حجب املواقع الشبكية :جتربة اململكة املتحدة

مسامهة من اإعداد الس يدة اإلزيابيث جونز ،مديرية اإنفاذ حق املؤلف وامللكية الفكرية ،مكت امللكية الفكرية ،نيوبورت،
*
اململكة املتحدة

ملخص
أأصدرت حمامك اململكة املتحدة ،يف ا ألعوام ا ألخرية ،عدد ًا من ا ألوامر القضائية تلزم مزودي خدمات اإنرتنت حمددين حبج
وصول املشرتكني اإىل مواقع ش بكية حمددة تنهتك حقوق امللكية الفكرية .واكنت قضية رشكة

 Twentieth Century Fox Film Corp & Orsضد رشكة ،]2011[ ، British Telecommunications Plc
دائرة ا ألموال مبسمكة العدل العليا لإنلكرتا وويلز (( )EWHC 1981 (Chمبثابة اختبار ابلنس بة لكربايت اس توديوهات
ا ألفالم اليت جنست يف اس تصدار أأمر قضايئ يلزم رشكة بريتيش تيليكوم ( )BTحبج وصول املشرتكني اإىل موقع ش بيك
امسه  .Newzbin2ومنذ هذه القضية ا ألوىل ،مل يعرتض مزودو خدمات الإنرتنت عىل ا ألوامر امللمتسة .ومىت اكنت وقائع
الطلبات مشاهبة للقضااي اليت ُأصدرت فهيا أأحاكم علنية مسببة ،اكن اس تصدار معظم ا ألوامر القضائية عن طريق اإجراءات
اإدارية .ويف نومفرب  ،2014طالبت رشكة  Cartier International AG & Orsيف قضيهتا ضد
رشكة  EWHC 3354 (Ch( ،]2014[ ،British Sky Broadcasting Ltd & Orsابإصدار أأمر قضايئ يلزم
مزودي خدمات الإنرتنت حبج الوصول اإىل مواقع ش بكية تبيع سلع ًا تنهتك العالمات التجارية لرشكة اكرتييه .وتكتيس تكل
القضية أأمهية خاصة يف اململكة املتحدة نظر ًا اإىل عدم وجود أأي ترشيع ينص رصاحة عىل ذكل النوع من أأوامر بج املواقع
الش بكية اليت تمنهتك فهيا العالمات التجارية .وتعدّ تكل ا ألوامر أأداة قمية من حيث التدابري املتاحة ألحصاب احلقوق من أأجل
حامية حقوقهم املتعلقة ابمللكية الفكرية وإانفاذها يف اململكة املتحدة ،ولكن يقتيض اس تصدارها هجد ًا كبري ًا وتلكفة عالية،
فال يملجأأ اإلهيا اإل ضد املواقع الش بكية اليت ترتك أأشد الانهتااكت رضر ًا.

أأو ًل .مقدمة
 .1أأصدرت حمامك اململكة املتحدة ،يف ا ألعوام ا ألخرية ،عدد ًا من ا ألوامر القضائية تلزم مزودي خدمات اإنرتنت حمددين
حبج وصول املشرتكني اإىل مواقع ش بكية حمددة تنهتك حقوق امللكية الفكرية .وهذه ا ألوامر جزء من مجموعة من التدابري
املتخذة للتصدي لنهتااكت حقوق امللكية الفكرية مشلت اإنشاء وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ( )PIPCUدلرء جرامئ
امللكية الفكرية؛ واختاذ تدابري طوعية مهنا صياغة مدونة قواعد املامرسات 1ملنع توجيه مس هتليك اململكة املتحدة حنو مواقع
ش بكية تنهتك حق املؤلف ،وتنظم محالت توعية وتثقيف تشمل اإاتحة املوقع الش بيك
.www.getitrightfromagenuinesite.org

اثني ًا .الس ياق الترشيعي
 .2جتزي ترشيعات الاحتاد ا ألورويب ألحصاب حقوق امللكية الفكرية الامتس أأمر قضايئ ضد الوسطاء اتاين ت مس تخدم
خدماهتم لنهتاك تكل احلقوق .وتنص املادة  8من التوجيه  22001/29/ECعىل ذكل يف حالت انهتاك حق املؤلف
* الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤل َفني ،ول تعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
https://www.gov.uk/government/news/search-engines-and-creative-industries-sign-anti-piracy-agreement 1
 2التوجيه  2001/29/ECالصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب يف  22مايو  2001بشأأن توحيد بعض جوان حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف
جممتع املعلومات.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF :
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أأو احلقوق اجملاورة ،وتنص املادة  11من التوجيه  32004/48/ECعىل اإصدار أأمر قضايئ يف حالت انهتاك حقوق
امللكية الفكرية.
 .3و ُأدجمت أأحاكم املادة  8من التوجيه  2001/29/ECيف قانون اململكة املتحدة عن طريق القسم  497Aمن قانون
حق املؤلف والتصامم والرباءات لعام  .1988وعندما ن مظر يف اإدماج أأحاكم التوجيه  2004/48/ECيف قانون اململكة
املتحدة ،موجد أأن قانون اململكة املتحدة الساري ينص عىل ذكل النوع من ا ألوامر القضائية فال حاجة اإىل اإضافة
أأحاكم رصحية.

اثلث ًا .ا ألمر القضايئ ا ألول – قضية Newzbin2
 .4اح متج ابلقسم  97Aألول مرة يف قضية رشكة  Twentieth Century Fox Film Corp & Orsضد رشكة
 ،]2011[ ، British Telecommunications Plcدائرة ا ألموال مبسمكة العدل العليا لإنلكرتا وويلز
(( ،5)EWHC 1981 (Chاملشهورة ابمس قضية  .Newzbin2واكنت هذه القضية مبثابة اختبار ابلنس بة لكربايت
اس توديوهات ا ألفالم اليت جنست يف اس تصدار أأمر قضايئ يلزم رشكة بريتيش تيليكوم (( )BTمزود خدمات اإنرتنت يف
اململكة املتحدة) حبج وصول املشرتكني اإىل موقع ش بيك امسه  .Newzbin2ودمع الطل عدد من قطاعات الصناعة
الإبداعية اليت تواجه ارتفاع ًا يف انهتااكت حقوقها املتعلقة حبق املؤلف عىل الإنرتنت.

 .5وتلت قضية  Newzbin2ادعاء انحج ًا ابنهتاك حق املؤلف قدمته الاس توديوهات ضد رشكة Newzbin Ltd
يف عام  .2010فاكن موقع  Newzbinموقع فهرسة عىل الإنرتنت يس تخدم ش بكة يوزنت ( 6)Usenetويتيح ألعضائه
طريقة مبسطة للبسث عن مجموعة كبرية من احملتوايت الرمقية املنشورة عرب مزودي خدمات يوزنت والنفاذ اإىل تكل
احملتوايت .ومتكنت اس توديوهات ا ألفالم من اس تصدار أأمر قضايئ ضد رشكة  Newzbin Ltdللحد من مواصةل انهتاك
حق املؤلف 7اإذ تبينت مسؤولية موقع  Newzbinعن انهتاك حق املؤلف ألنه يسمح بنسخ أأفالم املدعني؛ ويتيح ألعضائه
املمتزيين احلصول عىل تكل ا ألفالم ويتواطأأ معهم عىل نسخها؛ ويوفر أأفالم املدعني للجمهور.
 .6وتوقف موقع  Newzbinعن العمل ،وخلفه موقع  Newzbin2يف املاكن نفسه وبطريقة العمل نفسها ،مس متر ًا يف
تيسري انهتاك حق املؤلف عىل نطاق واسع .ونقل املوقع معلياته خارج اململكة املتحدة خفرج عن اختصاص حمامك اململكة
املتحدة ،وإان ظل موهج ًا مجلهور اململكة املتحدة .ووهجت الاس توديوهات خطا ًاب اإىل رشكة بريتيش تيليكوم تطل مهنا
بج الوصول اإىل موقع  Newzbin2أأو عدم الطعن يف أأي أأمر قضايئ ي مس تصدر لهذا الغرض .وقدمت اإىل الرشكة أأدةل
عىل معل  Newzbin2اإىل جان ملخص لقضية  .Newzbinو أأشارت بريتيش تيليكوم اإىل أأهنا ل تدمع انهتاك حق املؤلف
أأو تتغاىض عنه ،ولكهنا حتتاج اإىل أأمر قضايئ قبل بج ذكل النوع من اخلدمات تفاد ًاي ألي مسؤولية قانونية.
 .7ومن مث المتست الاس توديوهات أأمر ًا قضائي ًا ضد رشكة بريتيش تيليكوم ،بصفهتا وس يط ًا وفق ًا ألحاكم القسم 97A
من قانون حق املؤلف والتصامم والرباءات ،بوصفه السبيل الوحيد الفعال ملنع أأو عىل ا ألقل تقليص مدى انهتاك حق
املؤلف .ونفذت بريتيش تيليكوم ذكل ا ألمر ابس تخدام تكنولوجيا  – Cleanfeedاليت تس تخدهما حلج املواقع الش بكية
اليت تنرش صور اعتداءات عىل أأطفال.
 3التوجيه  2004/48/ECالصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب يف  29أأبريل  2004بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية:
.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:en:PDF
.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/97A 4
.http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2011/1981.html 5
 6نظام لوحات اإخبارية سابق ،لكنه أأقل شهرة من ش بكة الإنرتنت.
7

قضية  Twentieth Century Fox Film Corpضد رشكة .EWHC 608 (Ch) ،]2010[ ،Newzbin Ltd
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.8

وطرحت احملمكة مجموعة من ا ألس ئةل للبت يف طل اس تصدار ا ألمر القضايئ ييل بياهنا:
-

.9

هل املدعى علهيم من مزودي اخلدمات؟
هل ينهتك املشغلون واملس تخدمون حق املؤلف للمدعني؟
هل يس تعمل املس تخدمون واملشغلون خدمات املدعى علهيم لرتاكب انهتااكت؟
هل املدعى علهيم عىل عم ِ ّبني ابلنهتااكت؟

ونظرت احملمكة أأيض ًا يف ا ألمر القضايئ كوس يةل انتصاف متناس بة وفعاةل ورادعة لالنهتااكت.

 .10وبعد أأن أأقرت بريتيش تيليكوم بأأهنا مزود خدمات ،تبقى للمسمكة أأن تبت يف مسأألتني رئيس يتني هام اس تعامل
خدمات بريتيش تيليكوم لنهتاك حق املؤلف؛ وعم بريتيش تيليكوم بتكل الانهتااكت .وخلصت احملمكة اإىل أأن زابئن بريتيش
تيليكوم اكنوا يس تعملون خدماهتا لنهتاك حق املؤلف ،و أأن ذكل اكف لإثبات أأن بريتيش تيليكوم عىل عم ِ ّبيني ابس تعامل
أأشخاص خلدماهتا لنهتاك حق املؤلف – ومن مث مل يعد من الرضوري اإثبات عم الرشكة بنوع حمدد من الانهتااكت ول انهتاك
معني ملصنف َ
خشص َ
معني محمي مبوج حق املؤلف.
 .11وخلصت احملمكة أأيض ًا اإىل أأن بج موقع  Newzbin2أأو منع الوصول اإليه هو مبثابة مراقبة حمددة ل مراقبة عامة.
واع مترب ا ألمر القضايئ متناس ب ًا ،فعندما وازنت احملمكة بني احلق يف حامية امللكية واحلق يف حرية التعبري املرخسني مبوج
التفاقية ا ألوروبية حلقوق الإنسان،8ر َجست حق أأحصاب الاس توديوهات (وغريمه من أأحصاب حق املؤلف) عىل حق
 Newzbin2وبريتيش تيليكوم يف حرية التعبري .واكنت تاكليف التنفيذ متناس بة ابلنس بة لربيتيش تيليكوم (ابس تخدام
تكنولوجيا  Cleanfeedالقامئة) .وقبلت احملمكة بجة الاس توديودهات بأأن اس تصدار ا ألمر القضايئ مربر حىت وإان منع
وصول أأقلية فقط من املس تخدمني اإىل موقع  .Newzbin2ونظر ًا اإىل بجم اجلهود املبذوةل والتاكليف املتكبدة لرفع ادلعوى،
مل ير َجح أأن يؤدي ذكل اإىل س يل من طلبات اس تصدار أأوامر قضائية مماثةل .وعليه ،قمبل اإصدار ا ألمر القضايئ ،و محددت
صيغته يف جلسات لحقة.9
 .12وبعد الفوز يف تكل القضية ،المتست الاس توديوهات أأوامر قضائية مماثةل ضد سائر مزودي خدمات الإنرتنت
الرئيس يني يف اململكة املتحدة.10
 .13و أألزم طل اثن مزودي خدمات الإنرتنت حبج النفاذ اإىل موقع "خليج القراصنة" (،)The Pirate Bay
(قضية رشكة  Dramatico Entertainment Ltd & Orsضد رشكة
 .)EWHC 268 (Ch) ،]2012[ ،British Sky Broadcasting Ltd & Orsومل يعرتض مزودو خدمات الإنرتنت
عىل ذكل الطل اتاي قدمه ممثلو صناعة املوس يقى .ومل تمرفع دعاوى ابنهتاك حق املؤلف عىل مشغيل املوقع ،ولكن عمقدت
جلسة اس امتع أأولية نظرت يف ا ألدةل املقدمة وخلصت اإىل انهتاك مس تخديم املوقع ومشغليه حلق مؤلف املدعني .ور أأت
احملمكة أأن تكل اجللسة اكنت وس يةل معقوةل لتناول تكل القضية حتديد ًا دون أأن ترخسها كخطوة أأساس ية للقضااي املس تقبلية.
وقمبل الطل بعد أأن تبني أأن املوقع يشارك املس تخدمني مسؤولية ارتاكب الانهتااكت ،حيث مسح ملس تخدميه بنسخ
املصنفات ونقلها اإىل امجلهور انهتااكً حلق املؤلف فتجاوز بذكل جمرد تيسري ارتاكب الانهتااكت أأو املساعدة علهيا .وخلصت
احملمكة اإىل أأن املدعني غري ملزمني ابلتصال مبشغيل املوقع بوصفهم املدعى علهيم .اإذ اإن املادة  )3(8من التوجه
 2001/29/ECوالقسم  97Aمن قانون حق املؤلف والتصامم والرباءات مل يفرضان أأي رشط قضايئ ابلتصال مبشغيل
 8حق حامية امللكية (املادة  1من الربوتوكول ا ألول) واحلق يف حرية التعبري (املادة :)10
.http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
.http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2011/2714.htm 9
 Sky 10و BTو EEو TalkTalkو ) O2 (Telefonicaو.Virgin
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املوقع أأو مس تخدميه أأو اإخطارمه ابدلعوى املرفوعة.

اثلث ًا .تطور ا ألوامر القضائية
 .14منذ القضية ا ألوىل ( ،)Newzbin2مل يعرتض مزودو خدمات الإنرتنت عىل ا ألوامر امللمتسة .ومىت اكنت وقائع
الطلبات مشاهبة للقضااي اليت ُأصدرت فهيا أأحاكم علنية مسببة ،اكن اس تصدار معظم ا ألوامر القضائية عن طريق اإجراءات
اإدارية .11.وتناقش الفقرات التالية مجموعة خمتارة من القضااي الرئيس ية اليت سامهت يف تطور ا ألوامر القضائية.

 .15فقد تعلقت قضية رشكة  The Football Association Premier League Ltdضد رشكة
 12EWHC 2058 (Ch) ،[2013] ،British Sky Broadcasting & Orsمبوقع ش بيك امسه  FirstRowويسهل
الوصول اإىل البث التدفقي للربامج الرايضية التلفزيونية ،بد ًل من اس تخدام طريقة الند للند كام يف قضي َيت Newzbin2
و .The Pirate Bayوخلصت احملمكة يف تكل القضية اإىل أأن مشغيل املوقع مل يرتكبوا أأعامل نقل اإىل امجلهور ( ألن مواقع
ش بكية أأخرى تس تضيف البث التدفقي) ولكهنم يشاركون مشغيل املواقع الش بكية املس تضيفة املسؤولية عن ارتاكب
تكل ا ألعامل.

 .16و أأما قضية رشكة  Twentieth Century Fox Film Corporation & Orsضد رشكة
 ،13EWHC 1082 (Ch) ،[2015] ،Sky UK Ltd & Orsفقد أأاثرت مسائل جديدة وخمتلفة :فاإضافة اإىل طل

اإلزام مزودي خدمات الإنرتنت حبج الوصول اإىل مواقع البث التدفقي وتكل اليت تس تخدم بروتوكول بيت تورنت
( ( )BitTorrentأأي املواقع الش بكية املس تضيفة) ،مشل الطل مواقع ش بكية توفر تطبيق بوب كورن اتمي
)( (Popcorn Timeوهو تطبيق مفتوح املصدر مي ِكّن املس تخدمني من حتميل أأفالم وحمتوايت تلفزيونية ابس تخدام
بروتوكول بيت تورنت ومشاهدهتا عرب مشغل وسائط مدمج) .ومل ختلص احملمكة اإىل أأن مشغيل مواقع تطبيق بوب كورن
اتمي يقومون بأأعامل نقل اإىل امجلهور ،ول أأهنم يسمسون ابرتاكب الانهتااكت .غري أأن احملمكة خلصت اإىل أأن مقديم تطبيق
بوب كورن اتمي عىل عم ِ ّبني بطبيعة التطبيق ويقدمونه كوس يةل أأساس ية لمتكني املس تخدم وحثه عىل النفاذ اإىل املواقع
الش بكية املس تضيفة ،متس ببني بذكل يف أأعامل النقل اخملالفة مبا حيملهم مسؤولية مشرتكة عن انهتااكت حق املؤلف.
ممفنح ا ألمر القضايئ.

 .17و أأما قضية  The Football Association Premier League Ltdضد رشكة
 EWHC 480 (Ch) ،]2017[ ،British Telecommunications Plc & Orsفقد ركزت عىل البث غري القانوين

ملبارايت كرة القدم املنقوةل عىل الهواء مبارشة عرب أأهجزة الاس تقبال الرمقية ومشغيل الوسائط الرمقية وتطبيقات ا ألهجزة
احملموةل .و أأوامر احلج الاعتيادية غري قادرة عىل منع معظم الانهتااكت ألن تكل ا ألهجزة ل حتاول النفاذ اإىل مواقع ش بكية
حمددة ،وإامنا تتصل مبارشة خبوادمي البث التدفقي ابس تخدام عناوين بروتوكول الإنرتنت .ول يكون ا ألمر القضايئ سار ًاي اإل
وقت البث املبارش لدلوري الإنلكزيي املمتاز ( .)Premier Leagueوميكن "حتديث" قامئة اخلوادمي املس هتدفة بأأمر
احلج لك أأس بوع ،فيتس ىن اإدراج خوادمي جديدة والتأأكد من عدم مواصةل بج اخلوادمي القدمية مل تعد توفر حمتوى ينهتك
حق املؤلف .واكن ا ألمر القضايئ حمدد ًا زمني ًا ول يغطي اإل مومس ادلوري الإنلكزيي املمتاز .ولكام صدر أأمر حبج عنوان
بروتوكول اإنرتنت معني ،وج تسلم اإشعار ملقدم اخلدمات املس تضيف .و أأجزي طل اإلغاء ا ألمر القضايئ أأو تغيريه ملقديم
املواقع املس تضيفة أأو مشغيل املواقع الش بكية أأو خدمات البث التدفقي واملشرتكني دلى مزودي خدمات الإنرتنت اتاين
ادعوا ترضرمه اب ألمر القضايئ .ومن املتوقع أأن تقدَم طلبات اس تصدار ا ألوامر القضائية املقبةل قبل بداية مومس كرة القدم.
11
12
13

تنص أأصول احملاكامت املدنية عىل أأن تنظر احملمكة يف الطلبات دون جلسة اس امتع اإذا وافق الطرفان عىل ذكل أأو مل َتر احملمكة رضورة تنظم تكل اجللسة.
.http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2013/2058.html
.http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2015/1082.html
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رابع ًا .املواقع الش بكية اليت تنهتك العالمات التجارية  -قضية اكرتييه ()CARTIER
 .18يف البداية ،اكنت مجيع الامتسات ا ألوامر القضائية تقوم عىل انهتاك حق املؤلف .ولكن يف نومفرب  ،2014وحتديد ًا يف

قضية رشكة  Cartier International AG & Orsضد رشكة ،British Sky Broadcasting Ltd & Ors
[ ،14EWHC 3354 (Ch( ،]2014صدر أأمر قضايئ أألزم مزودي خدمات الإنرتنت حبج الوصول اإىل املواقع الش بكية

اليت تبيع سلع ًا تنهتك العالمات التجارية لرشكة اكرتييه .واكتست تكل القضية أأمهية خاصة يف اململكة املتحدة لعدم وجود أأي
ترشيع يف اململكة املتحدة ينص رصاحة عىل ذكل النوع من أأوامر بج املواقع الش بكية اليت تنهتك فهيا حقوق العالمات
التجارية .وإاذ خلصت احملمكة اإىل أأن من اختصاصها اإصدار ذكل النوع من ا ألوامر القضائية ،حددت الرشوط ا ألراكن التالية
ل إالصدار:
-

هل مزودو خدمات الإنرتنت وسطاء؟
هل مشغلو املواقع الش بكية املس هتدفة ينهتكون العالمات التجارية؟
هل مشغلو املواقع الش بكية املس هتدفة يس تعملون خدمات مزودي خدمات الإنرتنت لرتاكب انهتااكت؟
هل مزودو خدمات الإنرتنت عىل عم ِ ّبني ابلنهتااكت؟

 .19ودرست احملمكة عدة مبادئ يتعني تطبيقها قبل اإصدار ا ألمر – فيج أأن تكون وس يةل الانتصاف رضورية وفعاةل
ورادعة؛ و أأل تكون معقدة أأو ملكفة بال داع و أأل تضع حواجز أأمام التجارة املرشوعة؛ و أأن تكون عادةل ومنصفة وحتقق تواز ًان
عاد ًل بني احلقوق ا ألساس ية الواجبة التطبيق؛ و أأن تكون متناس بة مع الانهتاك املرتك .
 .20ودرست احملمكة التدابري البديةل املتاحة ألحصاب احلقوق .ومشلت تكل التدابري ما ييل :اختاذ اإجراءات ضد مشغيل
املواقع الش بكية؛ وتوجيه اإخطار للمس تضيفني وإاغالق خوادميهم؛ وجتميد احلساابت التجارية للمشغلني؛ ومصادرة أأسامء
احلقول؛ وحس عناوين املواقع الش بكية من حمراكت البسث عىل الإنرتنت؛ واملصادرة امجلركية .ور أأت احملمكة أأن بعض التدابري
تتساو معه فعالي ًة.
املذكورة يس تسق املتابعة ألهنا أأخف عبئ ًا من ا ألمر القضايئ وإان مل َ
 .21وإاضافة اإىل بج املواقع الش بكية املس هتدفة ،امتد نطاق ا ألمر ليشمل حقولها أأو احلقول الفرعية أأو أأي عناوين
اإنرتنت أأخرى أأو روابط اإلكرتونية أأبلغ هبا مزودو خدمات الإنرتنت .ومسح ا ألمر أأيض ًا للمشرتكني املترضرين بأأن يلمتسوا من
احملمكة وقف ا ألوامر القضائية أأو تعديلها ،ومشلت اترخي انهتاء لرساين ا ألمر القضايئ ما مل يوافق خدمات مزودي الإنرتنت
عىل خالف ذكل أأو تأأمر احملمكة مبواصةل تنفيذها.
 .22وصدر ا ألمر القضايئ مث طعن فيه مزودو خدمات الإنرتنت متسججني بعدم اختصاص احملمكة ابإصدار ذكل ا ألمر
القضايئ؛ و أأنه غري متناس ؛ و أأنه ليس عىل مزودي خدمات الإنرتنت حتمل تاكليف تنفيذه .و أأكدت حممكة الاس تئناف قرار
حممكة العدل العليا مع عدم اتفاق قاض واحد عىل مسأأةل اجلهة اليت حتمل تاكليف التنفيذ .ويف فرباير  ،2017ممنح مزودان
من مزودي خدمات الإنرتنت الإذن بتقدمي طعن يف مسأأةل حتمل التاكليف أأمام احملمكة العليا.

خامس ًا .الفعالية
 .23تعدّ تكل ا ألوامر أأداة قمية من حيث التدابري املتاحة ألحصاب احلقوق من أأجل حامية حقوقهم املتعلقة ابمللكية الفكرية
وإانفاذها يف اململكة املتحدة ،ولكن يقتيض اس تصدارها هجد ًا كبري ًا وتلكفة عالية ،فال يملجأأ اإلهيا اإل ضد املواقع الش بكية اليت
ترتك أأشد الانهتااكت رضر ًا.
14

.http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/3354.html
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 .24وشهدت ا ألايم ا ألوىل عدد ًا قلي ًال من حوادث احلج املفرط حيث محجبت خطأأً بعض املواقع الش بكية غري
املشموةل بأأمر احلج (وغري املنهتكة حلق املؤلف) .وعوجلت تكل املسأأةل ول يبدو أأهنا تكررت منذ ذكل احلني.
 .25واكنت فعالية ذكل النوع من ا ألوامر يف قضييت  Newzbin2و Cartierعام ًال همامً يف تقيم تناس هبا .ولكام خضع
موقع ش بيك ألمر بج  ،لوحظ اخنفاض كبري يف النفاذ اإليه من اململكة املتحدة .ول توجد أأدةل عىل جهرة عدد كبري من
املس تخدمني اإىل بروكيس املواقع الش بكية احملجوبة؛ وعىل الرمغ من الارتفاع املنتظم يف البسث عن عبارات الش باكت
اخلاصة الافرتاضية ( )VPNو( Torش بكة للتخفي) ،فم ي مثبت وجود أأي عالقة تالزمية مع توارخي تنفيذ أأي من أأوامر
احلج الصادرة يف اململكة املتحدة.
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الرتتيبات التي تتخذها املؤسسات ملواجهة التعديات على امللكية الفكرية على اإلنرتنت -جتربة
يوروبول

مسامهة من اإعداد الس يد كريس فانس تينكيست ،قائد فريق ،الئتالف املنسق للتصدي للتعدايت عىل امللكية الفكرية
1
( ،)IPC3يوروبول ،لهاي ،هولندا

ملخص
رمغ أأن ماكحفة اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية ل تندرج مضن هتديدات اجلرامئ ذات ا ألولوية يف الاحتاد ا ألورويب للفرتة
 ،2021-2018فاإهنا تظل مسأأةل هامة ابلنس بة اإىل مكت الرشطة ا ألورويب (يوروبول) ورشاكئه من سلطات اإنفاذ القانون.
م
الئتالف املنسق ملاكحفة اجلرمية املاسة ابمللكية الفكرية (ائتالف  )IPC3هبدف
ففي عام  ،2016أأنشئ يف اإطار يوروبول
تيسري الاس تعانة الاكمةل بقدرات يوروبول التشغيلية والاسرتاتيجية يف جمال التصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية.
ويبوئ ائتالف  IPC3مكت يوروبول ماكنة املرجع ا ألورويب املركزي للمعارف واخلربات املتخصصة يف معليات التسقيق يف
اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية ويزيد يف الوقت ذاته القدرات التنس يقية دلى يوروبول ويؤههل اإىل موقع أأفضل ميكّنه من
احلصول عىل مساهامت من أأحصاب املصلحة املتعددين ،مثل هيئات قطاع الصناعة اخلاص ورابطات أأحصاب حقوق امللكية
الفكرية.
وتؤكد أأحدث العمليات الناحجة اليت دمعها ائتالف IPC3يف جمال التصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية عىل
الإنرتنت ،عىل ا ألمهية احلامسة للتعاون ادلويل يف جمايل اإنفاذ القانون والقضاء ،ورضورة توثيق التعاون بني سلطات اإنفاذ
القانون و أأحصاب املصلحة املتعددين من القطاعني العام واخلاص العاملني يف هذا اجملال.

أأول .اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية :ظاهرة واسعة الانتشار
 .1يش تد تأأثري اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية يف الاحتاد ا ألورويب بوجه خاص ،حيث متثل املنتجات املقدلة واملقرصنة
زهاء  5ابملائة من الواردات ،أأي بقمية تعادل حنو  85مليار يورو.1
 .2وتؤثر التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية سلب ًا عىل اإيرادات قطاعات ا ألعامل التجارية املترضرة وتنجم عهنا تأأثريات
اجامتعية واقتصادية وخمية تؤدي اإىل فقدان اللف من الوظائف .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن أأيضا أأن تلسق هذه التعدايت
أأرضارا شديدة اخلطورة بصحة املس هتلكني وسالمهتم ،مبا يف ذكل التسب يف الوفاة ،ألن اإنتاج السلع املقدلة يمت دون مراعاة
معايري ولوا ح الصحة والسالمة املطبقة يف الاحتاد ا ألورويب.
متروج معظم املنتجات املقدلة ابإعالانت عىل الإنرتنت وتمشسن هذه املنتجات اإىل مجيع أأحناء العامل.
 .3ويف وقتنا احلارضّ ،
أ
ومن هذا املنطلق تزداد أأمهية معليات التسقيق عىل الإنرتنت أكرث من ذي قبل -اإذ من الرضوري أأن تتوافر دلى واكلت
اإنفاذ القانون ا ألدوات والتدري والترشيعات الكفيةل بمتكيهنا من تنفيذ معليات التسقيق هذه بفعالية.
1
الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
OECD/EUIPO, Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, OECD Publishing (2016), 1
[ Parisمنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي /مكت الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،الاجتار يف السلع املقدلة واملقرصنة :رمس معامل التأأثري
الاقتصادي ،منشورات منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ( ،)2016ابريس]
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اثنيا .الاجتار يف السلع واخلدمات غري املرشوعة عرب الإنرتنت :تقيم هتديدات اجلرامئ اخلطرية واملنظمة
( )SOCTAلعام 2017
 .4يف مارس  ،2017أأطلق يوروبول تقيميه اخلاص بهتديدات اجلرامئ اخلطرية واملنظمة ( )SOCTAلعام  ،2017و أأفرد
فيه عنواان فرعيا عن "اجلرمية يف عرص التكنولوجيا".
 .5ويشلك التحليل املتعمق اتاي يتيحه تقيم  SOCTAلعام  2017بشأأن أأبرز هتديدات اجلرامئ اليت تواجه الاحتاد
ا ألورويب الركزية ا ألساس ية يف دورة س ياسات الاحتاد ا ألورويب املتعلقة ابجلرامئ اخلطرية واملنظمة .وقد أأوىص يوروبول يف
تقيم  SOCTAلعام  2017بتحديد مخسة هتديدات جرامئ رئيس ية ذات أأولوية (اجلرامئ الإلكرتونية ،وإانتاج اخملدرات
والاجتار هبا وتوزيعها ،وهتري املهاجرين ،واجلرامئ املنظمة املتعلقة ابمللكية ،والاجتار ابلبرش) وثالثة هتديدات جرامئ
متشابكة ذات أأولوية (متويل اجلرامئ وغسل ا ألموال ،وتزوير الواثئق ،والاجتار ابلسلع واخلدمات غري املرشوعة عرب
الإنرتنت).
 .6وقد محدّد الاجتار ابلسلع واخلدمات غري املرشوعة عرب الإنرتنت ،مبا فهيا السلع املقدلة ،كهتديد جرمية متشابك -أأي أأنه
بعبارة أأخرى حمرك ميكّن ويسهل ارتاكب جل ا ألنواع ا ألخرى من اجلرامئ اخلطرية واملنظمة ،اإن مل يكن لكها.
 .7وقد شهد الاجتار ابلسلع غري املرشوعة عىل الإنرتنت انتشارا مطردا عىل مدى الس نوات ا ألخرية ويتوقع أأن يس متر يف
المنو بوترية رسيعة يف املس تقبل املنظور .و أأفىض تعدد منصات البيع ،مبا فهيا تكل املتاحة عىل مواقع التواصل الاجامتعي ،اإىل
جعل التجارة عرب الإنرتنت أأيرس و أأقرب اإىل املتناول و أأرخص سعرا .وجتسد هذا التطور يف التجارة ابلسلع غري املرشوعة عرب
الإنرتنت ،حيث يلجأأ اجملرمون والتجار الرشعيون عىل حد سواء اإىل الاس تفادة من الفرص اليت يتيسها الإنرتنت لتسقيق المنو
يف أأعامهلم التجارية .وبوسع اجملرمني اإنتاج مكيات كبرية من السلع املقدلة بأأدىن التاكليف واس تخدام منصات الإنرتنت يف
تسويق منتجاهتم دوليا بيرس وفعالية.
 .8وقد اقرتح تقيم  SOCTAلعام  2017اإدراج بيع السلع املقدلة أكولوية يف اإطار بهتديد اجلرمية املتشابك املمتثل
ابلإجتار ابلسلع واخلدمات غري املرشوعة عرب الإنرتنت .بيد أأن جملس الاحتاد ا ألورويب قرر ،عىل اإثر املناقشات اليت دارت
خالل اجامتع مجموعة ادلمع التابعة للجنة ادلامئة املعنية ابلتعاون التشغييل بشأأن ا ألمن ادلاخيل يف  12مايو  ،2017أأل يدرجه
مضن أأوليات ماكحفة اجلرامئ املنظمة واجلرامئ ادلولية اخلطرية للفرتة ما بني  2018و.2021

اثلثا .الئتالف املنسق ملاكحفة اجلرامئ املاسة ابمللكية الفكرية
 .9اس تجاب ًة للتوهجات الناش ئة ومع ًال ابسرتاتيجية الاحتاد ا ألورويب للفرتة  ،2020-2016أأنشأأ يوروبول هيئة تنظميية
جديدة ،تسمى الئتالف املنسق ملاكحفة اجلرامئ املاسة ابمللكية الفكرية (ائتالف .)IPC3
 .10ويتبع هذا الفريق اجلديد ،اتاي أأطلق يف يوليو  ،2016لإدارة العمليات يف يوروبول ،يف املركز ا ألورويب ملاكحفة
اجلرامئ اخلطرية واملنظمة ،وقد م
اسرتشد يف تشكيهل ابلعمل اتاي أأجنزه مرشوع التحليل  ،COPYاتاي يظل املنصة العامةل
3
للتحاليل اجلنائية .وحيصل ائتالف  IPCعىل دمع مايل من مكت الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية يف اإطار اتفاق منحة
س نوية.
 .11ول شك أأن تعزز القدرات ،مبا يف ذكل زايدة عدد أأعضاء الفريق ،قد سامه يف تعزيز هجود يوروبول يف ماكحفة
التقليد والقرصنة عرب الإنرتنت وخارج فضاء الإنرتنت.
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 .12ويف جمال اجلرامئ هذا ابتاات ،تعمتد سلطات اإنفاذ القانون اعامتد ًا واسع ًا عىل مسامهة أأحصاب املصلحة املتعددين من
القطاعني العام واخلاص (مثل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ،وماكت /مراصد التسجيل ،والسلطات املعنية ابلصحة
والسالمة) .وتاكل فاإن ادلور اتاي يضطلع به ائتالف  IPC3عىل صعيد تنس يق تبادل املعلومات بوصفه مرجعا مركزاي
للمعارف وتقدمي اخلربات املتخصصة يف معليات التسقيق يتسم بأأمهية حامسة.
 .13وتشمل أأهداف ائتالف  IPC3الرئيس ية ما ييل:
-

تقدمي ادلمع التشغييل والتقين للسلطات اخملتصة؛
تيسري وتنس يق معليات التسقيق العابرة للحدود؛
رصد اجتاهات جرامئ الإنرتنت و أأسالي ارتاكهبا الناش ئة والإبال عهنا؛
تعزيز تنس يق وتوحيد الصكوك القانونية والإجراءات التشغيلية ملاكحفة اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل
الصعيد العاملي؛
التواصل مع عامة امجلهور وإانفاذ القانون بزايدة الوعي وإااتحة التدري يف هذا اجملال املتخصص.

رابعا .أأنشطة ائتالف  IPC3التابع ليوروبول يف جمال ماكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية عرب الإنرتنت
 .14اإن مواقع التسوق عرب الإنرتنت قناة توزيع رئيس ية للسلع املقدلة .وقد شهد بجم مبيعات السلع املقدلة عن طريق
الإنرتنت زايدة ملموسة عىل مدى الس نوات ا ألخرية .وكثريا ما يلجأأ املقدلون اإىل منصات التواصل الاجامتعي ل إالعالن عن
منتجاهتم .وتس تخدم ألف من املتاجر عىل الإنرتنت لبيع السلع املقدلة .مث اإن الإقبال املزتايد عىل اس تخدام خدمات الطرود
والربيد جيعل من الصع الكشف عن السلع املقدلة يف تدفق الربيد.
 .15ويتوقع يف اسرتاتيجية ائتالف  IPC3تنفيذ عدد من ا ألنشطة واملهام املتعلقة مباكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية
الفكرية عرب الإنرتنت و أأنظمة ا ألداء املايل عرب الإنرتنت .ونتيجة تاكل ،مت تعزيز قدرات الفريق فامي يتعلق مبراقبة الإنرتنت،
ويتوقع حتقيق املزيد من المنو يف هذا الصدد.
 .16وتشمل ا ألنشطة املنجزة مجموعة واسعة من الإجراءات ،بدءا مبراقبة الإنرتنت وانهتاء جبمع املعلومات اخملابراتية .وينفذ
ائتالف  IPC3معليات حتقق يف املصادر املفتوحة للسصول عىل أأكرب قدر ممكن من املعلومات عن عناوين بروتوكول
الإنرتنت ( ،)IPومواقع الإنرتنت ،وحساابت الربيد الإلكرتوين ،واملسجلني ،والعناوين املادية ،و أأرقام الهواتف ،واخلوادم
وغريها من البياانت ذات الصةل .وهيدف بذكل اإىل دمع معليات التسقيق ابإغناء ملفات البياانت الواردة من أأعضاء ش بكة
ائتالف  IPC3وتعزيز املعلومات اخملابراتية املتاحة من حيث المك والنوع.
 .17وتشمل أأنشطة مجع املعلومات اخملابراتية "مسح" ش باكت التواصل الاجامتعي والإعالانت التجارية ومنصات العمةل
الافرتاضية اليت يكرث الإقبال علهيا .ول يقترص الهدف من هذه العملية عىل مساعدة ادلول ا ألعضاء واجلهات ا ألخرى عىل
ضبط املواقع الإلكرتونية اخملالفة ،بل يشمل أأيضا تقدمي ادلمع للسلطات اخملتصة يف جمال "تعق مسار ا ألموال" جبمع
معلومات هامة ورصد الاجتاهات الناش ئة فامي يتعلق بأأنظمة ا ألداء املايل الإلكرتونية.
 .18وائتالف  IPC3ملزتم أأيضا إابذاكء وعي امجلهور وسلطات اإنفاذ القانون بتوجيه رسائل الإنذار املبكر وتقدمي التدري
وإاعداد تقارير عن التعدايت عرب الإنرتنت.
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خامسا.

اس هتداف حقول الإنرتنت اليت تعتدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،معلية )IOS( In Our Site

 .19منذ عام  ،2012تتصدى العملية ادلولية  )IOS( In Our Sitesاليت تنفذ بوترية دورية لبيع السلع املقدلة والقرصنة
الإلكرتونية عىل منصات التجارة الإلكرتونية وش باكت التواصل الاجامتعي .وينسق هذه العملي َة ائتالف  IPC3التابع
ليوربول ،بتعاون وثيق مع مكت اإنفاذ قوانني الهجرة وامجلارك يف الولايت املتحدة واملنظمة ادلولية للرشطة اجلنائية
(الإنرتبول).
 .20يف عام  ،2016شهدت معلية  IOSمشاركة  27دوةل عضوا يف الاحتاد ا ألورويب وبدلان أأخرى وحظيت بدمع
تطوعي من  24من الرشاكء اخلواص .وجبمع قوامئ ملفات البياانت الواردة من أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ،متكنت
السلطات الوطنية لإنفاذ القانون ،بفضل ادلمع اتاي قدمته يوروبول يف مجع املعلومات والتسقق مهنا مبقارنهتا ،من بج
 5 158موقعا اإلكرتونيا يبيع سلعا مقدلة واعتقال  10أأشخاص ومصادرة سلع جتاوزت قميهتا  1.75مليون يورو.
 .21ويو ّجه حاليا مس تخدمو الإنرتنت اتاين حياولون دخول املواقع الإلكرتونية احملجوبة اإىل حقل جديد يف الإنرتنت يعرض
لفتة ختربمه بأأن سلطات اإنفاذ القانون قد أأغلقت املوقع الإلكرتوين اتاي حاولوا دخوهل.
 .22ويظل التعاون مع ممثيل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية حاسام يف رصد املواقع الإلكرتونية اخملالفة والإبال عهنا دلى
السلطات الوطنية عرب يوروبول ،ويشلك هذا التعاون عنرصا رئيس يا يف معلية  .IOSول تقترص الرشااكت مع القطاع
اخلاص عىل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية حفس  ،بل تشمل أأيضا رشاكت حامية حقوق امللكية الفكرية.
 .23ومنذ عام ُ ،2012أدخلت ابنتظام حتسينات عىل معلية  IOSجاءت نتيجة حتليل النسخة السابقة من العملية .بيد أأن
التطور املتواصل يف أأسالي العمل الإجرامية يقتيض تطويرا مس مترا ل ألنشطة التشغيلية.
 .24ومن املتوقع حاليا أأن تشمل اخلطوات اليت ستتخذ مس تقب ًال زايدة تعزيز الرشااكت املتينة بني القطاعني العام واخلاص
يف اإطار ائتالف  IPC3وزايدة تدابري الإنفاذ عىل منصات التواصل الاجامتعي اليت تس تخدم يف الإعالانت عن السلع املقدلة
وبيعها.

سادس ًا.

أأحدث العمليات الناحجة املتعلقة بقرصنة املواد السمعية البرصية

 .25ل تقف اجلهود اليت يبذلها ائتالف  IPC3يف ماكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت عند بج املواقع
الإلكرتونية اليت تبيع السلع املقدلة ،بل تشمل أأيضا ماكحفة قرصنة املواد السمعية البرصية ،وهو جمال نفذت فيه معليات
انحجة خالل الس نوات ا ألخرية.

أألف .معلية اكسرب (( )CASPERعام )2017
 .26متثل معلية اكسرب خري مثال عىل التعاون العابر للحدود من أأجل ماكحفة التوزيع غري القانوين لقنوات التلفزيون
املدفوعة الاشرتاك.
 .27فقد أأسفر حتقيق مشرتك قادته الرشطة الوطنية الإس بانية ،بدمع من السلطات البلغارية وائتالف  IPC3ووحدة
التعاون القضايئ التابعة لالحتاد ا ألورويب (يوروجست) ،عن تفكيك ش بكة اإجرامية ضالعة يف التوزيع غري القانوين ألزيد من
 1 000قناة تلفزيونية مدفوعة الاشرتاك عىل املس توى ا ألورويب ،وذكل ابلس تعانة بتكنولوجيا تلفزيون بروتوكول الإنرتنت
( .)IPTVويف معلية منسقة ،أألقي القبض عىل مثانية مشتبه هبم ،ونفذت  12معلية حبث مزتامنة يف اإس بانيا وبلغاراي .وصادر
احملققون اخلوادم اليت اكنت تس تخدم لإاتحة النفاذ غري القانوين اإىل القنوات ،اإىل جان العديد من الواثئق.
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 .28ودمع ائتالف  IPC3معليات التسقيق بتنس يق العمليات ودمعها ،وإااتحة خربة ا ألدةل اجلنائية ،وتيسري تبادل املعلومات
بني واكلت اإنفاذ القانون والرشاكء من القطاعني العام واخلاص .ويوم تنفيذ العملية ،مت اإيفاد خرباء يوروبول اإىل اإس بانيا
وبلغاراي ،مزودين مباكت متنقةل ،دلمع أأنشطة العمليات يف عني املاكن.

ابء .معلية ( FAKEعام )2016
 .29معلية  FAKEيه أأيضا من العمليات الناحجة يف جمال التصدي لقرصنة املواد السمعية البرصية.
 .30فقد أأسفر حتقيق مشرتك قادته الرشطة الوطنية وسلطات الرضائ يف اإس بانيا ،بدمع من الرشطة ا ألملانية احمللية يف
هاانو ،وائتالف  IPC3ووحدة التعاون القضايئ التابعة لالحتاد ا ألورويب (يوروجست) ،عن تفكيك ش بكة اإجرامية
متخصصة يف التوزيع غري القانوين للقنوات التلفزيونية املدفوعة الاشرتاك يف اإس بانيا .واكن التوزيع غري القانوين يمت عن طريق
أأهجزة فك التشفري مقرصنة (تقامس بطاقة اشرتاك واحدة) والإنرتنت.
 .31وخالل معلية مشرتكة نفذت يف مايو  ،2016مت تفتيش  38بيتا ابلزتامن يف س بع مدن اإس بانية .ودمع يوروبول
معليات التسقيق يف عني املاكن ابإيفاد خبريين مزودين مباكت متنقةل .ومكّن ذكل من حتليل املعلومات والتسقق مهنا يف
الوقت الفعيل مبقارنهتا ابملعلومات املتاحة يف قواعد بياانت يوروبول ،واس تخراج بياانت من الهواتف و أأهجزة ختزين البياانت.
 .32ويف اجملموع ،أأوقف  30مشتهبا به يف اإس بانيا وصودر  48 800هجاز لفك التشفري ،ومبالغ نقدية بقمية 183 200
يورو ،و 10س يارات فاخرة ،اإحداها س يارة فاخرة مقدلة ،وطائرة خاصة ،وواثئق مالية ومعدات لتكنولوجيا املعلومات.
وكشفت معليات التسقيق أأن اجملرمني اس تخدموا مراكز لسك معةل بيت مكو ْين الرمقية لغسل ا ألرابح غري املرشوعة بتسويلها اإىل
معةل افرتاضية .ويف اإطار معليات التسقيق ،فككت السلطات الإس بانية س تة مراكز لسك معةل بيت مكو ْين (من أأعىل ا ألرقام
املسجةل يف أأورواب حىت الن) وصادرت  78.3وحدة بيت مكو ْين.
 .33واكن املوقوفون قد اس توردوا أأهجزة فك التشفري من الصني ومصموا الربانمج احلاسويب الثابت املس تخدم يف فك
اإشارات التلفزيون وتوزيعها عىل العمالء عن طريق صفحات اإنرتنت مكرسة لهذا الغرض ومنتدايت اإنرتنت يتسمكون فهيا.
واس تخدمت العصابة الإجرامية أأيضا تكنولوجيا تلفزيون بروتوكول الإنرتنت ( )IPTVلعرض أأزيد من  1 600قناة تلفزيونية
بصورة غري قانونية من خمتلف البدلان .واس تخدموا خوادم موزعة يف بدلان أأوروبية خمتلفة ،مبا فهيا أأملانيا اليت بجبت اخلادم
املوجود هبا بناء عىل طل السلطات الإس بانية.

سابع ًا .التدري اتاي يقدمه ائتالف IPC3للمسؤولني عن اإنفاذ القانون
 .34يواظ ائتالف  IPC3عىل تنظم دورات تدري يف جمال اجلرامئ املتعلقة ابمللكية الفكرية يف الإنرتنت ،موهجة
لسلطات اإنفاذ القانون.
 .35مفثال ،يف  11و 12مايو  ،2017ن مظم يف مقر يوروبول بالهاي تدري معمق بشأأن التصدي لقرصنة املواد السمعية
البرصية واس تفاد منه ضباط اإنفاذ القانون ،ومدعون عامون من خمتلف أأحناء أأورواب ،ابلتعاون مع حتالف ماكحفة قرصنة املواد
السمعية البرصية ( )AAPAومكت الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية.
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 .36ومشل هذا التدري اتاي دام يوما ونصف اليوم جلسات بشأأن التكنولوجيا املس تخدمة يف حامية احملتوايت :س بل
التعاون بني رشاكت التلفزيون املدفوع الاشرتاك والوسطاء مثل مقديم خدمات اس تضافة اخلوادم ،ومقديم خدمات ادلفع،
واملعلنني ،من أأجل تعطيل الزتويد ابحملتوايت املقرصنة؛ وطرائق التسقيق يف القرصنة وحتليلها؛ وكيفية مجع ا ألدةل والاحتفاظ
هبا ،مبا يف ذكل عن طريق اس تخدام تقنية ا ألدةل اجلنائية لذلاكرة احلية .ونوقشت أأيضا ابلتحليل املعمق خالل جلسات معل
مصغرة قضااي راهنة تتعلق ابلبث وتقامس بطاقة الاشرتاك بصورة غري قانونية.
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التدابري الطوعية لقطاعات الصناعات للحد من القرصنة على اإلنرتنت

مسامهة من الس يد دين ماركس ،انئ الرئيس التنفيذي ،وانئ املستشار العام ،ورئيس حامية احملتوى العاملي يف امجلعية
*
ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية ( ،)MPAAلوس أأجنلوس ،الولايت املتحدة ا ألمريكية

ملخص
بلغت قرصنة املؤلفات احملمية حبق املؤلف مس توايت عالية للغاية نتيجة تنايم نطاق الإنرتنت وتوفره ،وهو ما يطرح حتدايت
إازاء الإنفاذ .وتربز رضورة أأن تقرتن س بل الإنفاذ التقليدية مبزجي من زايدة العروض الرشعية عىل الإنرتنت وتدابري طوعية
فعاةل من أأجل ختفيض املس توايت الإجاملية للتعدي عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت .والتدابري الطوعية ،خالف ًا للقوانني
واللوا ح ،قابةل للتكييف رسيع ًا من أأجل مواهجة ا ألشاكل املتغرية من القرصنة عىل الإنرتنت .ول تعود هذه التدابري ابلفائدة
عىل أأحصاب احلقوق فقط ،بل كذكل عىل وسطاء الإنرتنت وموفري اخلدمات واحلكومات ومس تخديم الإنرتنت .وينبغي
ابلتايل أأن تشجع احلكومات التدابري الطوعية كوس يةل هممة ملواهجة قرصنة حق املؤلف عىل الإنرتنت.

أأول .حتدايت اإنفاذ تدابري مواهجة القرصنة عىل الإنرتنت
 .1اكن املؤلفون واحلاصلون عىل ترخيص مهنم يس تطيعون قبل العرص الرمقي ممارسة قدر معقول من املراقبة عىل
اس تخدام مصنفاهتم يف لك بدل .واكن التعدي عىل احلقوق حيصل لكنه اكن حمدود ًا عامة من حيث نطاقه ا إلقلميي .وحني
لتوزع يف بدل أخر ،اكنت يتس ىن ألحصاب احلقوق يف أأغل ا ألحيان الاعامتد عىل
اكنت نسخ متعدية تمنتج يف أأحد البدلان ّ
السلطات امجلركية لوقف الاس ترياد و /أأو اإنفاذ القانون حبق املوزعني احملليني للنسخ التناظرية املتعدية.
 .2لكن ليست طبيعة الإنرتنت الفورية واملتجاوزة للحدود وحدها اليت تعيق اإنفاذ حقوق املؤلفني .وتنترش يف معظم
ا ألحيان اليوم ،املكوانت والعمليات الرئيس ية ملوقع قرصنة واحد يف عدة بدلان .وليس اندر ًا عىل سبيل املثال ،أأن يكون
مشغّل موقع بث تدفقي للقرصنة مقاميً يف بدل و أأن يس تضيف موقعه موفر خدمة يف بدل اثن .وغالب ًا ما تمس تضاف ملفات
احملتوى املتعدي اليت يتصل هبا موقع القرصنة دلى موفر خدمة حسابية يف بدل اثلث .وتلجأأ مواقع القرصنة غالب ًا اإىل ش باكت
نقل املضامني وخدمات وس يط عكيس تقع يف بدل خمتلف أخر (بدل رابع مث ًال) .وقد خيضع امس احلقل اتاي يعمل عربه املوقع
يقوض املفهوم ا ألسايس إلقلميية
ملراقبة جسل أأسامء حقول موجود يف بدل خامس .ويتضح أأن هذا المنط اجلديد من التعدي ّ
قانون حق املؤلف ويزيد من صعوبة اإنفاذ حقوق املؤلفني بفعالية.

اثني ًا .التدابري الطوعية للحد من القرصنة عىل الإنرتنت
 .3انطالق ًا من التحدايت املبينة أأعاله ،أأحضى تشجيع وسطاء الإنرتنت وموفري اخلدمات والرشاكت عىل وقف التعامل
مع املواقع الإلكرتونية اليت متارس تعدايت واسعة النطاق عىل حق املؤلف اسرتاتيجية رئيس ية يف ماكحفة القرصنة عىل
الإنرتنت .و ّمسى البعض هذا ا ألسلوب "هنج تتبع املال" .لكن هذه الاسرتاتيجية ل تقترص عىل كس تعاون مقديم خدمات
ادلفع وهيئات الإعالن عىل الإنرتنت .بل ميكن أأن يؤدي كذكل موفرو خدمات الاس تضافة وجسالت أأسامء احلقول و أأمناء
تسجيل أأسامء احلقول وش باكت نقل املضامني وخدمات التخزين السحايب وموفرو خدمات الإنرتنت وحمراكت البسث دور ًا
بنّاء من خالل اعامتد تدابري تريم اإىل منع أأن تمس تغل منصاهتم وخدماهتم للتعدي عىل حق املؤلف.
*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف وليست ابلرضورة أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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أألف .مقدمو خدمات ادلفع
 .4لقد ُأحرز تقدم كبري مع مقديم خدمات ادلفع يف جمال التدابري الطوعية .وتعاونت رشكتا ماسرتاكرد وفزيا ،وهام أأكرب
رشكتني خلدمات ادلفع يف العامل تعاو ًان نشط ًا مع امجلعية ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية من أأجل تنفيذ س ياسات فعاةل ملنع
املواقع الإلكرتونية الهادفة اإىل التعدي عىل حق املؤلف من اس تخدام خدماهتام ونظمهام .وعالوة عىل ذكل ،تقبل رشكتا
ماسرتاكرد وفزيا اإحالت املعلومات اليت ترسلها امجلعية ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية عن مواقع لتخزين امللفات 1خمصصة
للتعدي عىل احلقوق واليت يظهر أأهنا تقبل معليات ادلفع بواسطة بطاقات ماسرتاكرد و /أأو وفزيا .ويقبل موقع ابي بول كذكل
هذه الإحالت وهو اكن واحد ًا من أأوائل مقديم خدمات ادلفع اتاين أأوقفوا تقدمي خدماهتم ملواقع ختزين امللفات املتعدية.
ويلجأأ مشغلو مواقع القرصنة اإىل عىل ادلوام اإىل مجموعة من التكتياكت للتحايل عىل تدابري وقف اخلدمات .لكن رشكيت
ماسرتاكرد وفزيا تراقبان اجملال بشلك استبايق اإىل جان تعاوهنام املس متر بشأأن الإحالت الواردة من أأحصاب احلقوق .و أأمثرت
التدابري الطوعية املذكورة أأعاله عن اخنفاض كبري يف حركة مس تخديم مواقع ختزين امللفات.

ابء .هيئات الإعالن عىل الإنرتنت
 .5اإن جمال نرش الإعالانت عىل الإنرتنت جمال أخر شهد تقدم ًا .ففي عام  ،2012تعهدت أأبرز مجعيات هيئات الإعالن
وواكلت الإعالن يف الولايت املتحدة ابستبعاد مشغيل مواقع رسقة حق املؤلف من تقامس الإيرادات املتأأتية من الإعالن عن
منتجات وخدمات رشعية 2.لكن نظر ًا اإىل تعقيد النظام احليوي ل إالعالن عىل الإنرتنت ،تربز احلاجة اإىل بذل مزيد من اجلهود
لوقف التدفق الكبري لإيرادات الإعالانت اإىل مواقع القرصنة .تاكلّ ،احتد عدد من اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف هذا النظام
احليوي ،و أأبرزها مجعية هيئات الإعالن الوطنية ،وامجلعية ا ألمريكية لواكلت الإعالن ومكت الإعالن عىل الإنرتنت ،مع
أأعضاء امجلعية ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية وغريها من أأحصاب احلقوق واملنصات التكنولوجية إلطالق مجموعة مسائةل
جديرة ابلثقة .3ويريم برانمج سالمة العالمات من القرصنة التابع لهذه اجملموعة اإىل مساعدة هيئات الإعالن ورشاكهئا
التكنولوجيني عىل اإجراء مسح للمواقع الإلكرتونية اليت تتضمن خطر ًا عالي ًا دلرجة غري مقبوةل من املشاركة يف التعدي عىل
حق املؤلف أأو العالمات التجارية ،واملسامهة ابلتايل يف تنفيذ اسرتاتيجية "تتبع املال" حلرمان مشغيل مواقع القرصنة من
اإيرادات الإعالن .ولهذه اجملموعة القدرة عىل أأن تؤمن ح ًال طوعي ًا يقوده قطاع الصناعة ويساعد عىل كبح الإيرادات الهائةل
املتأأتية من الإعالانت اليت تسمح اليوم ابس مترار رسقة حق املؤلف عىل الإنرتنت من الناحية املالية.
 .6واعمتدت بدلان أأخرى وسائل خمتلفة ملساعدة هيئات الإعالن عىل الإنرتنت عىل وقف التعامل مع مواقع القرصنة.
ففي اململكة املتحدة حققت محةل الإبداع وقامئة املواقع الإلكرتونية املتعدية نتاجئ حىت الن .ومحةل الإبداع رشاكة بني وحدة
رشطة جرامئ امللكية الفكرية ( )PIPCUالتابعة لرشطة مدينة لندن وبني أأحصاب احلقوق وقطاع الإعالن ابململكة املتحدة.
وتسمح هذه اللية ألحصاب احلقوق بتحديد املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف وإابال وحدة رشطة جرامئ امللكية
الفكرية ( )PIPCUهبا وتزويدها حبزمة من ا ألدةل املفصةل .ومن مث ،مجتري وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ()PIPCU
تقياميً مس تق ًال للمواقع الإلكرتونية وحتاول التواصل مع مشغيل املواقع يف سعي اإىل تصسيح السلوك .وإاذا واصل املوقع سلوكه
1
اإن التعريف ا ألقرص ملواقع ختزين امللفات هو" :خالف ًا خلدمات التخزين السحايب املرشوعة اليت يكون زابئهنا أأشخاص ًا ورشاكت حتتاج اإىل ختزين
بياانت واحلصول علهيا وتقامسها ،يقوم منوذج مواقع ختزين امللفات عىل جذب الزابئن الراغبني يف حتميل و /أأو نرش ملفات متعدية عىل حق املؤلف س بق و أأن
نرشها أخرون ،دون الإفصاح عن هويهتم .مومصم منوذج مواقع ختزين امللفات وفق فكرة رسقة احملتوايت .ويف الواقع تقوم مواقع ختزين امللفات بشلك عام بدفع
املال وتقدم حوافز متنوعة ملن يوزعون حمتوايت متعدية شائعة ول تشجع عىل اللجوء اإىل خدماهتا لتخزين بياانت موثوقة" .انظر الصفحة  1من التقرير
" Behind the Cyberlocker Door: A Report on How Shadowy Cyberlocker Businesses Use Credit Card Companies to
 ،" Make Millionsوهو تقرير أأعدته رشكة نت انميز للمواطنني الرمقيني ومتاح عىل الرابطAlliance :
سب
 ،https://www.netnames.com/assets/shared/whitepaper/pdf/dca-netnames-cyber-profibility-1.compressed.pdfمترب .2014
2
انظر الرابط ،https://www.ana.net/content/show/id/23408 :أأبريل .2012
3
انظر عامة "ماكحفة القرصنة عىل الإنرتنت" مجموعة املسائةل اجلديرة ابلثقة عىل الرابط.https://www.tagtoday.net/piracy/ :
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املتعدي تضيفه وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ( )PIPCUعىل قامئة املواقع الإلكرتونية املتعدية .ويتس ىن لواكلت
الإعالن الاطالع عىل قامئة املواقع الإلكرتونية املتعدية عرب بوابة عىل الإنرتنت واس تخداهما مكورد لتحديد املواقع اليت ميكن أأن
تقرر عدم وضع اإعالانت علهيا بسب طبيعة هذه املواقع املتعدية .ونتج عن ألييت محةل الإبداع وقامئة املواقع الإلكرتونية
املتعدية اخنفاض بنس بة  73ابملائة من الإعالانت اليت تضعها أأبرز رشاكت الإعالن يف اململكة املتحدة عىل مواقع اإلكرتونية
متعدية عىل حق املؤلف .4ومن املعامل املهمة والقيّمة للييت محةل الإبداع وقامئة املواقع الإلكرتونية املتعدية دور احلكومة
التيسريي واملصداقية اليت جتلهبا مشاركة وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ( )PIPCUيف هذا اجلهد .وتعاونت امجلعية
ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية مؤخر ًا مع حكوميت هونغ كونغ (املنطقة الإدارية اخلاصة ابلصني) وفييت انم وهيئات
الإعالن احمللية لوضع قامئة ابملواقع الإلكرتونية املتعدية يف هذين البدلين واملناطق.

جم .أأسامء احلقول
 .7اإن أأقرص طريق لتعطيل موقع قرصنة هو تعليق امس حقهل .وتعاونت امجلعية ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية مع
أأمناء تسجيل أأسامء احلقول بشأأن تدابري طوعية لتعليق أأسامء حقول املواقع الإلكرتونية املشاركة يف تعد واحض وواسع النطاق
عىل حق املؤلف .ويف عام  ،2016أأبرمت امجلعية ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية مع رشكة دونتس ،ويه جسل يشمل
أأكرب عدد من أأسامء احلقول العليا اجلديدة ،اتفاق املمب ِل ّغ املوثوق .وينص هذا التفاق الطوعي عىل اإماكنية أأن حتيل امجلعية
ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية املواقع الإلكرتونية املشاركة يف تعد واحض عىل حق املؤلف واليت تعمل مبوج أأسامء حقول
عليا تديرها رشكة دونتس ،وذكل بعد أأن تكون امجلعية قد حاولت التصال مبوفر خدمة الاس تضافة و أأمني جسل املوقع
الإلكرتوين حل ّل املشلكة .ابلإضافة اإىل ذكل ،جيزي اتفاق املمب ِل ّغ املوثوق للجمعية أأن ترسل اإىل رشكة دونتس حزمة أأدةل وبيا ًان
يفيد بأأن املوقع الإلكرتوين املمحال قد خضع لس تعراض برشي دلهيا .5و أأثبت اتفاق املمب ِل ّغ املوثوق جناحه وعملقت بعد اعامتده
أأسامء احلقول العليا التابعة ملواقع قرصنة .وتوصلت امجلعية اإىل اتفاق مماثل مع رشكة راديكس ،ويه جسل مقره ديب ،ومع أأكرب
جسل ألسامء احلقول العليا اجلديدة يف أس يا ،يشغل أأسامء احلقول  .onlineو .techو .spaceو .webو أأسامء حقول عليا
عديدة أأخرى .6وعالوة عىل ذكل ،دخلت امجلعية يف ترتيبات اإبال طوعية أأخرى غري رمسية مع أأمناء أخرين لسجالت أأسامء
حقول عليا .و أأسفرت هذه التدابري الطوعية حىت اليوم عن تعليق أأكرث من  25امس حقل عال ملواقع قرصنة اإلكرتونية .ويف
حني يتس ىن ملواقع القرصنة أأن هتاجر اإىل أأسامء حقول عليا أأخرى ،وهو ما تفعهل عادة ،فاإن الانتقال من حقل لخر يسب
منازعات.

دال .موفرو خدمات الاس تضافة
 .8اإن موفري خدمات الاس تضافة مجموعة أأخرى من وسطاء الإنرتنت تعمتد علهيا مواقع القرصنة الإلكرتونية .وقد تكون
خسارة الاس تضافة ابلنس بة ملواقع ختزين امللفات اكرثية ألن هذه املواقع تعمتد عىل نس كبرية من قدرات اخلادوم .ويكون
رضر احلج أأقل وقع ًا ابلنس بة ملواقع البث التدفقي ومواقع الربط ،وتعود هذه املواقع وتظهر رسيع ًا دلى موفري خدمات
اس تضافة أخرين أأقل تعاو ًان أأو غري متعاونني ألن هذه املواقع "خفيفة" ول ختزن يف الواقع ملفات حمتوى القرصنة حبد ذاهتا.
4
انظر املقال " "Operation Creative Sees 73 Percent Drop in Top UK Advertising on Illegal Sitesاملتاح عىل الرابط:
https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/pipcu ،news/Pages/Operation-Creative-sees-73-per-cent-drop-in-top-UK-advertising-on-illegal-sites.aspxأأغسطس .2015
5
انظر املدونة " " Donuts and the MPAA—Striking the Right Balanceاملتاحة عىل الرابط:
 ،http://www.donuts.domains/donuts-media/blog/donuts-and-the-mpaa-striking-the-right-balanceفرباير .2016
6
انظر البيان الصسفي " " Radix and the MPAA Establish New Partnership to Reduce Online Piracعىل الرابط:
ttp://www.prnewswire.com/news-releases/radix-and-the-mpaa-establish-new-partnership-to-reduce-online-piracy ،579359971.htmlمايو.2016
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ورمغ ذكل ،ميكن أأن تشلك خسارة الاس تضافة سبب ًا للتعطيل ألهنا وس يط أأسايس يعمتد عليه مجيع مواقع القرصنة
الإلكرتونية.
 .9وتبني جتربة امجلعية ا ألمريكية لقطاع ا ألفالم السيامنئية أأن تعاون موفري خدمات الاس تضافة الطوعي فامي خيص اإيقاف
اخلدمات املقدمة للمواقع الإلكرتونية املشاركة يف أأعامل قرصنة يأأيت بعد أأن تكون حممكة قد حمكت بأأن عىل موفر خدمة
يصح ذكل يف أأورواب خاصة نظر ًا اإىل أأن
الاس تضافة اإيقاف خدمته ملوقع أأو أأكرث من مواقع القرصنة الإلكرتونية املرصودة .و ّ
نظاهما القضايئ يسمح ألحصاب احلقوق ابللجوء اإىل احملامك والامتس اإصدار حمك زجري حبق الوسطاء وموفري اخلدمات بشأأن
قرصنة عىل الإنرتنت دون احلاجة اإىل أأن يثبتوا أأي مسؤولية قانونية ،مبارشة اكنت أأم اثنوية ،للوسطاء املعنيني .ومل يثبت
هذا النظام جدواه يف وضع أأسس للتعاون بني أأحصاب احلقوق وموفري اخلدمات يف أأورواب .تاكل ،فاإن امجلعية ا ألمريكية
لقطاع ا ألفالم السيامنئية وضعت برامج اإحاةل موثوقة مع عدد من موفري خدمات الاس تضافة يف خمتلف أأحناء أأورواب.

اثلث ًا .حوافز للمشاركة يف تدابري طوعية
 .10يشلك تقليص نطاق القرصنة عىل الإنرتنت واحلد من أأرضارها حافز ًا واحض ًا ألحصاب حق املؤلف للمشاركة يف تدابري
طوعية .لكن أأية منافع يراها موفرو اخلدمات ووسطاء الإنرتنت ومقدمو خدمات ادلفع وهيئات الإعالن عىل الإنرتنت وغريمه
يف اختاذ تدابري كهذه؟
 .11أأقنعت عوامل عدة هذه ا ألطراف ابملشاركة يف تدابري طوعية للتعاون مع أأحصاب احلقوق .ففي املقام ا ألول ،ل يرغ
الكثري من الرشاكت يف الارتباط مبن ينخرطون يف أأنشطة غري قانونية ،مبن فهيم قراصنة حق املؤلف .وعالوة عىل ذكل ،فاإن
غض الطرف عن التعامل مع مواقع قرصنة اإلكرتونية قد جير تداعيات ضارة .ففي الولايت املتحدة ا ألمريكية مث ًال ،مصنّف
الوسطاء رشاكء متأمرين غري مهتمني يف دعاوى مقاضاة جنائية بشأأن حق املؤلف .ابلإضافة اإىل ذكل ،يرى موفرو اخلدمات
ووسطاء الإنرتنت يف التعاون الطوعي مع أأحصاب احلقوق بدي ًال أأفضل عن احامتل صدور لوا ح حكومية أأو نشوب دعاوى
قضائية ملكفة حول املسؤولية القانونية احملمتةل يف التعدي عىل حق املؤلف (مبارشة أأو اثنوية) و /أأو خسارة امحلاية اليت يكفلها
مبد أأ املالذ المن .وابلفعل ،يعود التعاون بني أأحصاب احلقوق وموفري اخلدمات ووسطاء الإنرتنت مبنافع متبادةل تمكن يف
تأأمني بيئة حيوية مواتية للتجارة املرشوعة وأمنة للمس هتكل.7

رابع ًا .كيف ميكن أأن تشجع احلكومات التدابري الطوعية وتعزز منافعها
 .12ميكن أأن تشجع احلكومات أأحصاب احلقوق ووسطاء الإنرتنت وغريمه من موفري اخلدمات عىل اختاذ تدابري طوعية
للحد من القرصنة عىل الإنرتنت بوسائل خمتلفة .وميكهنا أأن تعقد جلسات اس امتع تدرس خاللها كيف يدمع وسطاء الإنرتنت
وموفرو اخلدمات احملليون مواقع القرصنة الإلكرتونية (مثل خدمات ادلفع والإعالن) و أأن تشجع التعاون بني أأحصاب حق
تسن احلكومات قوانني ولوا ح عالية املس توى تنص عىل
املؤلف لوقف هذا ادلمع ملواقع القرصنة الإلكرتونية .وميكن كذكل أأن ّ
"املسؤولية دون املسؤولية القانونية" ،عىل غرار ما اعمتدته أأورواب يف املادة  3.8من توجيه الاحتاد ا ألورويب بشأأن حق
املؤلف .8وكذكل ،ميكن أأن تلكّف احلكومات واكلت اإنفاذ القانون ابلتعاون مع وسطاء الإنرتنت وموفري اخلدمات لتشجيعهم
7
اإن مس تخديم مواقع القرصنة الإلكرتونية معرضون  28مرة أأكرث من غريمه للربجميات اخلبيثة .انظر تقرير حتالف املواطنني الرمقيني " Digital Bait:
How content theft sites and malware are exploited by cybercriminals to hack into internet users’ computers and
 "personal data.املتاح عىل الرابط:
https://media.gractions.com/314A5A5A9ABBBBC5E3BD824CF47C46EF4B9D3A76/0f03d298-aedf-49a5-84dc ،9bf6a27d91ff.pdfديسمرب .2015
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انظر التوجيه رمق  EC/29/2001الصادر عن الربملان الورويب واجمللس بتارخي  22مايو  2001عن مواءمة بعض جوان حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف جممتع املعلومات ،املتاح عىل الرابط:
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML
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عىل اعامتد تدابري طوعية لوقف التعامل مع مواقع القرصنة .ويشلك تعاون حكومة اململكة املتحدة مع وحدة رشطة جرامئ
امللكية الفكرية ( )PIPCUمثا ًل محيتذى به.
 .13وحني تمعمتد تدابري طوعية للحد من القرصنة عىل الإنرتنت يكون الرحب مشرتاكً بني احلكومات واملواطنني بشلك عام.
ومن هجة احلكومات ،تؤدي التدابري الطوعية اإىل احلد من مطالبات اإنفاذ القانون بشأأن أأعامل القرصنة غري القانونية ورمبا اإىل
تدين احلاجة اإىل الترشيع واللوا ح .ابلإضافة اإىل ذكل ،ومبا أأن التدابري الطوعية تقلص غالب ًا احلاجة اإىل املقاضاة ،فهيي تقلص
أأيض ًا ضغط الطلبات عىل النظام القضايئ .و أأخري ًا ،ومع تقلص القرصنة عىل الإنرتنت تمنو جتارة املصنفات احملمية حبق املؤلف
9
تدر رضائ وفوائد جماورة عىل احلكومات .أأما ابلنس بة للمس هتكل ،فيقلص احلد من القرصنة
املرشوعة عىل الإنرتنت اليت ّ
عىل الإنرتنت أأخطار الربجميات اخلبيثة والاعتداءات عىل اخلصوصية.

خامس ًا.

اخلالصة

 .14ل توجد وصفة حسرية واحدة لوقف القرصنة عىل الإنرتنت .ويبقى الإنفاذ احلريص للقانون واملقاضاة املدنية الهادفة
وس يلتني حامستني ملعاجلة احلالت الأكرث خطورة ولضامن وجود السوابق القانونية الرضورية .لكن نظر ًا اإىل النطاق الواسع
للقرصنة عىل الإنرتنت ،فال ب ّد من توفر مزجي من زايدة العروض الرشعية عىل الإنرتنت وتدابري طوعية فعاةل من أأجل
ختفيض املس توايت الإجاملية للتعدي عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت .والتدابري الطوعية غري حمصورة ابلرضورة داخل
احلدود الوطنية ،ويه تتضمن القدرة الالزمة عىل التوسع لتوفر سبي ًال مس تدام ًا للحد من سهوةل القرصنة عىل الإنرتنت
و أأرابهحا .والتدابري الطوعية ،خالف ًا للقوانني واللوا ح ،قابةل للتكييف رسيع ًا من أأجل مواهجة ا ألشاكل املتغرية من القرصنة عىل
الإنرتنت .10وعالوة عىل ذكل ،وكام ب ّينت هذه الوثيقة ،فاإن التدابري الطوعية تمنتج سيناريو يرحب فيه امجليع ،ألهنا ل تعود
ابلفائدة عىل أأحصاب احلقوق فقط ،بل كذكل عىل وسطاء الإنرتنت وموفري اخلدمات واحلكومات ومس تخديم الإنرتنت.
وينبغي ابلتايل أأن تشجع احلكومات التدابري الطوعية كوس يةل هممة ملواهجة أفة أأعامل قرصنة حق املؤلف عىل الإن نرتت غري
القانونية.
[هناية الوثيقة]

9
انظر عىل سبيل املثال ،ادلراسة اليت أأجرهتا جامعة اكرنيجي ميلون اليت كشفت أأن بج  19موقع قرصنة يف اململكة املتحدة أأدى اإىل زايدة
الاس هتالك املرشوع عىل الإنرتنت " Website Blocking Revisited: The Effect of the UK November 2014 Blocks on Consumer
 "Behaviorاملتاحة عىل الرابط التايلhttps://techpolicyinstitute.org/wp-content/uploads/2016/04/UK-Blocking-2-0-2016-04- ” :
 ،06-mds.pdfأأبريل .2016
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عدّ ل لك من مواقع أأمازون وإاي يب وفيس بوك مؤخرا س ياس يات/رشوط خدماهتا من أجل حظر بيع الهجزة احملمةل بواسطة تطبيقات مقرصنة تسهل
البث التدفقي حملتوايت متعدية ،والإعالن عهنا .انظر الرابطhttp://variety.com/2017/digital/news/facebook-bans-kodi-piracy-devices- :
 ،1202445930/مايو  .2017ونشأأت هذه التغيريات من التبادل التعاوين املس متر بني أأحصاب احلقوق واملنصات الثالث العامةل عىل الإنرتنت.

