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 عملي ملخص - على العالمات التجارية عرب اإلنرتنت مقاربات التعديدراسة يف 
  

عدادمن وثيقة  كسفوردادلكتور فريديريك موس تريت،  اإ  ،وأأس تاذ زائر يف لكية كينغز، لندن ،زميل ابحث، جامعة أأ
 ةاملتحد اململكة

 ملخص 

تقدم هذه ادلراسة نظرة عامة عن املقارابت احلالية ملسأأةل التعدي عىل العالمات التجارية عرب الإنرتنت وتركّز بشلك خاص 
 والإدارية واجلنائية املدنية الانتصافعرب الإنرتنت. وتس تعرض ادلراسة س بل  عىل بيع املنتجات املقدلةاحملمتةل س بل الرد عىل 

والتدابري  سوولية الوسطاء، وتقدم اخليارات البديةل املرتبطة ب الإلكرتونيةواطن ضعفها يف البيئة املتاحة وتسلط الضوء عىل م
رشادات موحدة.  ىل اإ  الطوعية، وما ينجم عن ذكل من حاجة اإ

 مقدمة أأوًل.

نرتنت  جتارة السلع املقدلة تشهد .1 الكربى وحدها بل العالمات التجارية تُس هتدف  ول أأرسع منو يف العامل اليوم.عرب الإ
 الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مجيع القطاعات الصناعية حول العامل.  بشلك كبري تُس هتدف كذكل

                                                


وترد ادلراسة باكملها ابلإنلكزيية عىل العنوان التايل يف موقع الويبو:   أأعدت هذه ادلراسة بفضل متويل من املكتب الكوري للملكية الفكرية. 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381836  


آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. ويود الاكتب أأن يع  آراء املولف وليست ابلرضورة أ ن الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ رب عن امتنانه للس يدة اإ

ماري، وحمارضة زائرة يف لكية كينغز، لندن، عىل البحث املفيد للغاية اذلي أأجرته وعىل مسامههتا يف  يف جامعة كوين دكتوراهميتاك بوتوكنينك، طالبة 
 ادلراسة. هذه

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381836
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381836


WIPO/ACE/12/9 Rev. 2 
2 
 

س بل انتصاف مدنية ملالحقة املعتدين ، يف مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو تقريبًا 1وتتاح لأحصاب العالمات التجارية .2
جيهل صاحب العالمة ( 1غلب الأحيان غري فعاةل للأس باب التالية: )ولكن س بل الانتصاف هذه تكون يف أأ عرب الإنرتنت. 

خفاء الهوية بسبب ظاهرة "2و)دي؛ تعالتجارية يف أأغلب الأحيان هوية امل  يف احلالت  –" الظهور املتكرر( تفامق مشلكة اإ
ة عىل الإنرتنت بشلك ش به ، تظهر قامئة جديداليت يمت فهيا التعرف عىل هوية املعتدي وتُغلق صفحته عىل ش بكة الانرتنت

ن ( 3؛ و)الإنرتنتعىل ش بكة جديد موارد عنوان موقع فوري عادة حتت  املقدلة عرب الإنرتنت  السلعاحلجم الهائل ملبيعات اإ
ذ أأن  –شديدة الارتباط ابلوقت  جيعالهناورسعهتا  بضعة أأايم فقط؛ ومسأأةل الوقت الإعالانت تُنرش لبضع ساعات أأو اإ

ىل حد كبري تعقّب قوامئ  نرتنت؛ و)تتبع أأثرها عاملقدلة و  السلعالرسيع هذه تصّعب اإ ل س بل الانتصاف بتدابري تس تمك (4ىل الإ
مقدلة؛  بسلعس تلزم وجود جحم كبري من التعدايت السلطات لإجراءات يف هذا الصدد ي  دارية، لكن اختاذجنائية واإ 

( 6تحرك القضاء يف بدل معنّي؛ و)الأشخاص املتصلني أأو عدد الروابط الالزمة ل  ما هو عدددامئًا من الواحض  يكون ل (5و)
لكرتوين موقعيطرح جلوء املعتدين لأكرث من  نفاذ الأحاكم  اإ آلية 7؛ و)اخلارجيةيف بدلان خمتلفة أأس ئةل حول اإ ( ل تتوفر حاليًا أ

نرتنت.  ملقدّلةبيع السلع اللتحكمي الطوعي لقضااي دولية   عرب الإ

من أأشاكل املسوولية  شلكً تتخذ ، حني تتوفر يف ادلول الأعضاء، تدابري طوعية و اخلياراتويف الوقت الراهن تبقى  .3
ل بعد صياغة . ة عىل عاتق موفري خدمات الإنرتنتأأو املتوسطة الواقع امللحقةالأولية أأو  ولن يتس ىن تطبيق تدابري فعاةل اإ

 هذه املسائل عىل املس توى العاملي. ه ادلراسة هذوستس تعرض  وتنفيذها.مالمئة،  وقانونيةمعايري تقنية 

 املدنية من التعدي عرب الإنرتنت س بل الانتصاف  اثنيًا.

والتعويض عن الأوامر الزجرية املتاحة لأحصاب العالمات التجارية ملالحقة املقدّلين  س بل الانتصاف املدنيةتشمل  .4
تالف الرضر  ويف حني تنص القوانني عىل س بل الانتصاف هذه، تبقى فعاليهتا موضع تشكيك بسبب املقدلة.  املنتجاتواإ

نطبيعة الأسواق عىل الإنرتنت وهوية املتعدين اخملفية.  ىل ذكل، فاإ )من خالل احامتل تكرر التعدي احامتل كبري  ابلإضافة اإ
ىل حلول وسطية، خمتلف(، دون أأي تلكفة تُذكر ابلنس بة للمتعدي. موارد عنوان موقع  قوامئ أأو ذلكل، جلأأ أأحصاب احلقوق اإ

نفاذ أأكرث فعالية حلقوقهم املرتبطة ابلعالمات التجارية.  ىل اإ نفاذ الطوعية والتحكمي سعيًا مهنم اإ  من خالل برامج الإ

 مسوولية الوس يط  أألف.

يف بيع منتجات  مسامههتمية تعٍد مبارش عىل عالمة جتارية نتيجة جيوز حتميل الوسطاء عىل ش بكة الإنرتنت مسوول  .5
نرتنت. مقدّل  يف بعض الولايت القضائية، خاصة حني يس تخدم الوسطاء مبدئيًا ويف حني تتوفر هذه املسوولية ة عىل الإ

ن الوسطاء يكتفون يف معظم2العالمات التجارية يف دعايهتم دي ببيع منتجات مقدّلة احلالت بتقدمي خدمات تسمح للمتع ، فاإ
ن القوانني يف معظم الولايت القضائية تنص عىل املسوولية الثانوية للوسطاء اذلي مل يتبعوا التدابري  عىل الإنرتنت. ذلا فاإ

نرتنت، أأو م  مالالزمة يف تس يري أأعامهلم عند عرض خدماهت  . عن الرضر هتممسووليابملشاركة أأو  هتمسووليعىل الإ

                                                
1

اية امللكية املعايري املدنية والإدارية واجلنائية ادلنيا محل اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(ُُيدد  
قلميية أأو ثنائية لتنظمي قضااي امللكية  الفكرية، لكن أأحاكمه ل تتناول ش بكة الإنرتنت حتديدًا، نظرًا اإىل أأنه ُوقّع قبل عرص الإنرتنت. وجلأأت ادلول اإىل معاهدات اإ

من التفاق الشامل  11.20العرشون )امللكية الفكرية(، املادة  الفكرية بشلك أأفضل، با يف ذكل حامية امللكية الفكرية عىل الإنرتنت )عىل سبيل املثال، الفصل
من اتفاق التجارة احلرة بني مجهورية كوراي والولايت  30، الفقرة 10.18)امللكية الفكرية(، املادة  18والاقتصادي للتجارة بني كندا والاحتاد الأورويب؛ والفصل 

 (. 2007يونيو  30عىل مقديم اخلدمات عىل الإنرتنت املورخة  املتحدة؛ ورساةل التأأكيد عىل التقييدات املفروضة
2

ي يب ضد موقع Tiffany تيفاين قضية)أأ( من قانون لهنام؛  43يف الولايت املتحدة، املسوولية بناء عىل املادة     F.3d 93 600رمق  ، eBayاإ
(2

nd
 Cir. 2010 .114-113(.ص . 
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  املطلوبةمعايري السلوك  (أأ  

عفاء "املالذ الآمن" من املسوولية حني يكون موفرو اخلدمات  .6  تنص القوانني يف بعض الولايت القضائية عىل اإ
 يكونولتفادي املسوولية، حياديني أأو غري فاعلني، ول يسامهون يف صياغة املضمون أأو ليسوا عىل عمل بضمون معنّي متعٍد. 

. لكن من قبل الوسطاءبعد احملاولت لتحديد هذا املعيار أأو توّحد ار سلوك". ومل تتضح "بعي ملزمني عرب الإنرتنت الوسطاء
ذا مل يكونوا عىل عمل  يربز مبدأأ مشرتك بني الولايت القضائية مفاده أأن الوسطاء ل يتحملون مسوولية التعدي ابملشاركة اإ

قد ُأبلغ  قاحلكن أأن يتخذها الوس يط بعد أأن يكون صاحب ائية اليت ميوابملثل، مل تتضح بعد التدابري الوقابلتعدي املعين. 
 . بتعٍد حمدد

واملعيار اخلاص بسوولية الوس يط " غري املبارشة"  ،عىل مبدأأ املالذ الآمن 3لصني، تنص لحئة الإنرتنت الصينيةاويف  .7
يعفي موفر اخلدمة من املسوولية أأن مبدأأ احلرص املعقول اذلي  2011وقررت احملامك منذ عام . 4هو معيار "احلرص املعقول"

جراء " الإخطار واحلذف". وعىل موفري اخلدمات أأن يتخذوا تدابري أأكرث رصامة لوقف غري املبارشة يتعدى جمرد الالزتام ابإ
وعة؛ وختفيض "رتبة موثوقية" البائع )معلومات متاحة عىل الإنرتنت(؛ واحلد من اس تخدام املوقع الأنشطة غري املرش 

ىل حظر اس تخدام املنصة الالكرتونية من قبل البائع الإلكرتوين  )بنع البائع من بيع بعض املنتجات( واللجوء، مكالذ أأخري اإ
ضافية بشأأن الس ياسات.  الإنرتنت. ربع وفرض تعممي وزارة التجارة عدة واقرتن هذا التحول دلى احملامك الصينية بتدابري اإ

ىل املعلومات عن البائعني، واجبات عىل الوسطاء عىل الإنرتنت ومشغيل الت جارة الإلكرتونية، مهنا واجب "حتسني الوصول اإ
عات، والتعويض، ومراقبة العمليات". وقد از نامل  وتسويةوتفاصيل ادلفع، واجلوانب اللوجستية، واخلدمات الالحقة للبيع، 

دارة ادلوةل لشوون الصناعة ُأدرجت هذه الواجبات جمددًا يف وثيقة التدابري الإدارية للتجارة عرب الإنرتنت ال يت أأصدرهتا اإ
 . 20145والتجارة يف عام 

ىل الأحاكم القضائية السابقة لعرص الإنرتنت اليت حُتدد  ،ويف أأملانيا .8 يستند حتديد مسوولية الوسطاء عىل الإنرتنت اإ
ل يكون املدعى عليه حني ( 1مسوولية عن الرضر عن حالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية يف الظروف التالية: )

أأن توجد صةل س ببية بني أأفعال املدعى عليه أأو تقصريه والتعدي  (2أأويل أأو اثنوي عىل امللكية الفكرية؛ و) مسووًل عن تعدٍ 
ىل "تداخل"؛ و) ( أأن تتوفر للمدعى عليه وسائل 3عىل امللكية الفكرية )قد يكون التعدي مس مترًا( وأأن يودي ذكل اإ

ويف س ياق الإنرتنت حتديدًا، ُطّور مبدأأ "مسوولية املتدخل" يف حالت ( لإزاةل سبب التعدي املس متر. )وقائعية أأو قانونية
واعُترب يف هذا الس ياق أأن موفري املنصات يف الأسواق عرب الإنرتنت غري مسوولني عن "املزاد العلين عرب الإنرتنت". 

ذا اكنوا عىل عمل فع ل اإ يل هبذا التعدي. وحني يُبلغ الوس يط ابلتعدي، ميكن عندئذ حتميهل التعدي عىل العالمات التجارية، اإ
صدارو مسوولية بصفته "متدخاًل"   . 6والأمر بتدابري وقائية زجرية،ويض أأوامر تع اإ

ىل معرفة سابقة بتعٍد حمدد  امللحقةمسوولية مشغل "السوق املفتوحة"  دويف مجهورية كوراي، تستن .9 ماكنيةاإ اختاذ  واإ
خطار ابلتعدي، تدابري وقائية.  وفامي ل يُفرض واجب عام براقبة احملتوى عىل الإنرتنت، يقع عىل عاتق الوس يط، بعد صدور اإ

                                                
3

 لحئة الإنرتنت الصينية.من  23املادة  
4

 مجلهورية الصني الشعبية.  قانون املسوولية التقصرييةمن  36املادة  
5

 E-commerce platforms:  liability for trade mark infringement reflections on Chinese courts’ practice and" م. فريانت 
remedies against the sale of counterfeits on the internet( "2015 )10(4) JIPPL 255, 258-259 رشكة( ،E-Land International 

Fashion Ltd.  )ش نغهاي(Co, Ltd   ضد رشكةDu Guofa and Zhejiang Taobao Internet Co., Ltd ش نغهايحممكة ، 40، القضية رمق 
ىل ك. جيامنني "تعليق عىل قضية2011أأبريل  25، الشعبية الابتدائية املتوسطة شارة اإ   .Yinian (Shanghai) Garments Trading Co., LTD؛ اإ

، بناء عىل Du Guof’" (2011-12 )4 Tsinghua China L Rev 283, 287 و  .Zhejiang Taobao Network Co., LTD)ش نغهاي( ضد
ىل الإنلكزيية "للتعممي جات تنتحل عالمات أأخرى ومنتجات متدنية بشأأن ادلفع قدمًا حنو تعطيل التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وتصنيع وبيع منت الرتمجة اإ

دارة ادلوةل لشوون الصناعة والتجارة، ) تالنوعية يف قطاع البيع عىل الإنرتنت والتدابري الإدارية للتجارة عرب الإنرتن  ((. 2014اإ
6

 Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and أأ. كور " 
Throughout the EU( "2013-2014 العدد )من  37Colum JL & Arts .535-532، 525، ص . 
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 مللكن من املوسف أأن الإرشادات بشأأن التدابري الوقائية الواجب اختاذها . 7واجب منع نرش قوامئ املنتجات املتعدية نفسها
 تتوفر بعد. 

القرار الصادر يف ويف الولايت املتحدة الأمريكية، ُسلط الضوء عىل التعدي عىل العالمات التجارية ابملشاركة يف  .10
يعرف" من  جتعهلمبدأأ "يعرف أأو دليه أأس باب فيه ّبق ، اذلي طُ eBay وقع أأي يبمضد  Tiffanyقضية رشكة تيفاين 

نوود  نوود وس يلتني ميكن هباممل اختبار ويش(. Inwoodاختبار التعدي )اختبار اإ  حتديد مسوولية موفري اخلدمات، هام: اإ
ذا واصل موفر اخلدمة "توفري  ىل التعدي عىل عالمة جتارية"، واثنيًا، اإ ذا معد موفر اخلدمة "عىل دفع هجة أأخرى اإ "أأوًل، اإ

 . 8متورطة يف التعدي عىل عالمة جتارية"ف أأهنا يعر  جتعهلجلهة يعرف أأو دليه أأس باب  [خدمته]

عفاء املالذ الآمن مجيع املسووليات عن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية بوجب  .11 ويف الاحتاد الأورويب، يغطي اإ
 . 9التوجيه اخلاص ابلتجارة الإلكرتونية

 من التدابري الوقائية  هاوغري اجلزرية ابحلجب  الأوامر (ب 

ثبات تعدي الوسطاء عىل الإنرتنت  .12 عىل حقوق امللكية الفكرية، ل س امي يف يصعب يف بعض الولايت القضائية اإ
ة لأن الوسطاء ل "يس تخدمون عالمات جتارية"، ل يف "معلية جتارية" ول عىل أأهنا "عالمات بيع منتجات مقدّل حالت 

صدار أأمر جزري حبق موفر خدماجتارية". ورمغ ذكل، أأصبحت بعض الولايت القضائية تُقّر اليوم  ماكنية اإ ت عىل ابإ
ن اك، )أأمر ابحلجب(الإنرتنت   ةالعالم عىل عالمة جتارية، أأن يساعد صاحب يف التعدي  متورطن غرييفرض عليه، واإ

  .10يف اململكة املتحدةيف هذا الصدد وبرزت موخرًا التطورات الأكرث أأمهية التجارية يف وقف التعدي والوقاية من تواصهل. 

املتعلقة  حق املولف والتصاممي والرباءات)أأ( من قانون  97 املادةمثل   اململكة املتحدة أأحاكم ترشيعية،ول توجد يف .13
صدار أأوامر ابحلجب يف حال التعدي عىل عالمة جتارية. حتديدًا حبق املولف، تنص  صدار عىل اإ لكن احملامك اس متدت سلطة اإ

ىل السلطات الأمشل اليت تنص علهيا ل بيع منتجات مقدّلةيف حالت  بأأوامر ابحلج عالمات جتارية عىل الإنرتنت استنادًا اإ
 . 1981من قانون احملامك العليا لعام  37 املادة

ليك متارس احملمكة سلطهتا التقديرية ، حددت احملمكة الرشوط الواجب استيفاؤها Cartier11ويف قضية رشكة اكرتييه  .14
صدار أأمر جزري ابحلجب حبق موفر لل ن خدماته اس ُتخدمت للتعدي عىل عالمة خدمات عىل الإنرتنت بناء عىل أأ يف اإ

يف جتارية؛ وعّرفت مبادئ الأوامر اجلزرية حلجب املواقع الإلكرتونية؛ واس تعرضت الظروف اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار 
لكفة التنفيذ،  12عىل الإنرتنتيس تدعي أأن يتحمل موفرو اخلدمات حتليل التناسب. واعتربت احملمكة أأن تناسب قرار احلجب 

                                                
7

 . 2012ديسمرب  Ma817 ،4رمق  2010، قرار احملمكة العليا، Adidasرشكة أأديداس  
8

ي يب  ضد موقع Tiffany تيفاين قضية   نوود؛ قضية 106-104(.ص. 2nd Cir. 2010) ,.F.3d 93 600، رمق eBayاإ  Inwoodخمتربات اإ
Laboratories, Inc.  خمتربات أأيفاسضد Ives Laboratories, Inc. ،456 U.S. 844( ،1982 .) 

9
بشأأن جوانب قانونية معيّنة خلدمات جممتع املعلومات،  2000يونيو  8الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس الأورويب بتارخي  EC/2000/31التوجيه  

 .15-12(، املواد التجارة الإلكرتونيةبشأأن توجيه ال ) الإلكرتونية، يف السوق ادلاخليةس امي التجارة  ل
10

 . .WIPO/ACE/12/10 Rev" يف الوثيقة أأوامر جحب املواقع الش بكية: جتربة اململكة املتحدةانظر " 
11

 -British Sky Broadcasting Ltd & Ors رشكة بريتش ساكي بروداكس تينغضد  Cartier International AG & Ors هرشكة اكرتييقضية  
 EWHC 3354 (Ch); [2015] Bus LR 298;  [2015] 1 All ER 949;  [2015] 1 All [2014]رّد مجيع قضااي الاس تئناف وتأأكيد قرار ج. أأرنودل

ER (Comm) 641;[2014] ج. أأرنودل ، وقرار EWHC 3915 (Ch);  [2015] 1 All ER 1027; [2015] 1 All ER (Comm) 718 ؛ وقرار
 . .EWHC 3794 (Ch).CA in Cartier [80] [2014]ج. أأرنودل 

12
دارة رشكة   وخالفهام  ن عىل قرار ج. أأرنودل.يوافقا القايض جاكسون( اللوردو  )اللورد القايض كيتشن  Cartier [150] ,[145]اكرتييهأأغلبية أأعضاء جملس اإ

  بريغز الرأأي معتربًا أأن تلكفة تنفيذ قرار احلجب ينبغي أأن تقع دامئًا عىل عاتق صاحب احلق اذلي يطلبه. اللورد القايض
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نفاذ 13توجيه جممتع املعلوماته ذكل عن خيار الس ياسات اذلي تضمن وينجم ل أأحصاب احلقوق. ، ويقوم التفسري 14وتوجيه الإ
تفادي املشلكة". وميكن يف بعض "اجلهة الأقل لكفة ل املنطقي لتحميل موفري اخلدمات عىل الإنرتنت عىل اعتبار املوفرين 

 ، لكن هذا مل ُيدث يف هذه القضية. احلق صاحباحلالت فرض هذه التاكليف عىل 

  التعاون مع الوسطاء عىل الإنرتنت –التدابري الطوعية  (ج 

طار  .15 قامة تعاون طوعي مع مواهجة تنايم مبيعات املنتجات املقدّل سعى أأحصاب احلقوق يف اإ ىل اإ ة عرب الإنرتنت اإ
ن اكن مل الو  ىل حد ما، واإ ىل فعالية اتمة يف وقف مبيعات املنتجات املقدّل سطاء عىل الإنرتنت، أأثبت جناحه اإ ة عىل يصل اإ

 الإنرتنت. 

وأأوكشن  Alibabaعيل اباب  مواقعوأأعّد الوسطاء، أأوًل، س ياساهتم اخلاصة املرتبطة "ابلإخطار واحلجب" )مثل  .16
Auction  ي يب  11thوالفنث سرتيت  Rakuten، وراكوتنInterparkوانرتابرك  ،Gmarket، ويج ماركت eBayواإ

Street) وللوس يط بأأن ُيجب حمتوًى  امللكية الفكرية هم يفالتعدي عىل حقوق زي لأحصاب احلقوق الإخطار حبالت اليت جت
وفرنسا وهولندا والاحتاد الأورويب  ركلسلطات الإدارية يف لك من ادلامنة. وفّصلت اأأو قوامئ منشورة ابملنتجات املقدّل  معتدايً 

جراءات أأخرى من قبيل 15هذه املامرسات الصناعية وجشّعهتا من خالل اعامتد "ممارسات تعاون طوعية" . واقرُتحت كذكل اإ
. وفامي خيص تدابري الإخطار وتعقب املعلومات حتديدًا، جتزي هذه 16ومنع النرش" أأو "الإخطار وتعقب املعلومات""الإخطار 

ة( اليت من بري الكشف عن بياانت املقدلين احملمتلني )مثل مس تخديم أأسامء احلقول اليت جيري عربها بيع املنتجات املقدّل التدا
عامل حقوقهمشأأهنا أأن تساعد  وقد اعمتدت الصني هذه التدابري وأأعلنت اململكة املتحدة أأهنا س تعمتدها . أأحصاب احلق يف اإ

 كس ياسة اس تطالعية. 

واثنيًا، ُأعّدت مدوانت ملامرسات الإعالن لردع نرش احملتوايت غري القانونية عىل الإنرتنت من خالل خفض عائدات  .17
يسهل نرش حمتوايت غري قانونية ومبيعات السلع املقدّلة )اذلي اذلي  تنصات عىل الإنرتنمل الإعالانت من أأحصاب احلقوق 

للتجار  مقديم خدمات ادلفعلثًا، تس هتدف بعض التدابري واملامرسات الطوعية . واث17يف غري ماكنه"( نيُعرف أأيضًا "ابلإعال
 . 18عرب الإنرتنت

ويف حني تمكن الأهداف الرئيس ية للتدابري الطوعية ومدوانت املامرسات وغريها من الآليات القانونية غري امللزمة يف  .18
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت،  وري ضامن توازن هذه التدابري مع حقوق أأساس ية أأخرى مفن الرض زايدة فعالية اإ

 كحرية التعبري وحامية البياانت. 
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عن مواءمة بعض جوانب حق املولف واحلقوق اجملاورة يف جممتع  2001مايو  22الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس بتارخي  EC/29/2001 التوجيه 
 حق املولف(.توجيه بشأأن ال املعلومات )

14
نفاذ حقوق امللكية الفكريةبشأأن  2004أأبريل  29يف  لساجملالصادر عن الربملان الأورويب و  EC/48/2004التوجيه رمق   نفاذ( اإ  .)التوجيه بشأأن الإ

15
السلوك الهولندية بشأأن الإخطار واحلجب بني أأحصاب احلقوق ومنصات التجارة الإلكرتونية؛ ومدونة  عرب الإنرتنت بيع السلع املقدّلةامليثاق الفرنيس ملاكحفة  

ىل موفري اخلدمات عىل الإنرتنت اذلين يوفرن خدمات اتصالت عامة يف هولندا؛ ومدونة السلوك ادلامناركي دارة  ةاملوهجة اإ ملوفري اخلدمات عىل الإنرتنت بشأأن اإ
؛ انظر دراسة مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية بشأأن ممارسات التعاون احلقول املرتبطة ابلتعدي عىل حقوق امللكية الفكريةجب أأسامء أأوامر احملامك حب

مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية،  واحلقوق اجملاورة )دراسة املولف وحقوق التصاممي وحقالطوعي يف ماكحفة التعدي عىل حقوق العالمات التجارية 
نفاذ.  17أأن التجارة الإلكرتونية واملادة من التوجيه بش 16. املادة 23-19، 14ص.  (،2016  من التوجيه بشأأن الإ

16
 . 19(، جمةل امللكية الفكرية، العدد 2011" )يونيو Notice and Trackdown ف. موس تريت وم. شفمير، " 

17
 دراسة - عروض الإعالانت الرمقيةارة اجليدة يف جت ت(؛ مبادئ اململكة املتحدة للمامرسا2014قانون الأخالقيات المنساوي لقطاع صناعة الإعالانت ) 

( IABمبادرات مكتب الإعالانت التفاعلية )عن  WIPO/ACE/10/21. انظر الوثيقة 23-19، 14،.ص. 2016مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، 
يطاليا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا واململكة املتحدة. مماثةل يف لك من المنسا وادلامن . واعُتمدت يف الاحتاد الأورويب ممارساتيف بولندا  رك وفرنسا واإ

18
مكتب  دراسة -RogueBlock اليت ُُسيت يف ما بعد روغبلوك  مقديم خدمات ادلفعوبرانمج بوابة ، مبادرة ادلويل ملاكحفة التقليد الأمرييك التحالف 

" يف مرشوع املركز الكندي ملاكحفة الغش: "رد املعامالت" لرد)ع( املزيفنير ". انظ24-23، 14، ص. 2016الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، 
 . WIPO/ACE/11/8 الوثيقة
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نفاذ الأحاكم  ابء.  الولية القضائية واإ

عند طرح مسأأةل س بل الانتصاف املدنية ملالحقة املتعدين عىل حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت، تربز قضيتان  .19
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت. واملسأأةل الأوىل أأخراين ُذكرات بشلك خمترص حىت الآن ل كهنام توثران تأأثريًا كبريًا عىل اإ

مك ينبغي أأن يكون الارتباط قواًي بولية حمددة ليك تقبل حممكة البت يف ًا حىت الآن واحضيه مسأأةل الولية القضائية. وليس 
ة عرب الإنرتنت درجات خمتلفة من "الارتباط" )مثاًل، هل املوقع الالكرتوين اذلي يس هتدف القضية. وحلالت بيع السلع املقدّل 

عامل حقوقه.  ىل اإ ن املس هتلكني موجود يف الولية القضائية؟( ابلولية القضائية اليت يسعى فهيا صاحب احلق اإ واثنيًا، فاإ
نفاذ الأحاكم ليس للتعدي. ول تتوفر لأحصاب احلقوق اذلين حصلوا عىل ة تناسب مع الطبيعة العامليمنّظمة با ي  تمسائل اإ

جراءات  هم يف ولية قضائية خارجية وعلهيم ابلتايل أأنة قضائية س بل ميرّسة لإعامل حقوق أأحاكم لصاحلهم يف ولي يتخذوا اإ
نفاذ تس تتبع تأأخريًا وتاكليف.  فبشأأن الاعرتا  والإ

 الإجراءات اجلنائية  اثلثًا.

نفاذ بفضل القوانني اجلنائية حاول أأحصاب احلقوق يف .20 ىل وقف مبيعات املنتجات املقدّلة عىل الإنرتنت تأأمني الإ  سعهيم اإ
ىل مس توى مرتفعاحلالت اليت تصل فهيا مبيعات املنتجات املقدّلة يف خاصة نفاذ القانون، الواكلت املعنية ابإ أأيضًا. وتساعد  ، اإ

نفاذ القانون يف بعض الولايت القضائية وحدات ووقف هذه العمليات غري القانو يف مالحقة املتعدي  نية. وتوجد يف واكلت اإ
ويف اململكة املتحدة عىل سبيل املثال، تعمل واكلت متخصصة يف قضااي بيع السلع املقدّلة، ل س امي عىل مس توى جتاري. 

نفاذ القانون  ابمللكية الفكرية. وحتقق وحدة اجلرمية املرتبطة ملاكحفة اجلرامئ املرتبطة  2011وفق اسرتاتيجية اململكة املتحدة لعام اإ
نفاذ القانون، يف يتس ىن . و يف مبيعات السلع املقدّلة مدينة لندن ابمللكية الفكرية التابعة لرشطة الصني التعاون مع سلطات اإ

 علوماتاملقدميه لكن احامتل أأن يأأيت هذا التعاون مثاره يتوقف عىل تعاون صاحب امللكية الفكرية مع التحقيق من خالل ت
نفاذ اجلنائية، كام ظهر يف التفسري القضايئ يف واهامتمه بتقدم التحقيق.  وتتواصل حماولت املساعدة يف تعزيز فعالية تدابري الإ

للقواعد الإجرائية اجلنائية اخلاصة جبرامئ الإنرتنت، اذلي أأصدره مكتب املدعي العام الأعىل ووزارة الأمن العام.  2014عام 
نفاذ  مكتب كوراي للملكية الفكريةأأنشأأ مجهورية كوراي، ويف  رشطة التحقيق اخلاصة ابلعالمات التجارية من أأجل تعزيز اإ

  19القانون بشأأن السلع املقدّلة.

وتبلغ املشاغل املرتبطة ابلتجارة غري املرشوعة درجة عالية من احلساس ية يف جمالت مثل املنتجات الصيدلنية حيث  .21
مبادرات خاصة  20يوروبولبول و نرت وعرب الوطين، تتخذ واكلت مثل الإ وعىل املس تويني العاملي ان يف خطر. تكون حصة الإنس

 وتنظم فرق معل ملاكحفة الإجتار ابلسلع غري املرشوعة. 

 الإجراءات الإدارية/امجلركية رابعًا.

نفاذ املدنية واجلنائية  .22 دارية ومجركية تمكّل نظم الإ ن أأحصاب ومتكّ يتيح الكثري من الولايت القضائية س بل انتصاف اإ
 ق من وقف التعدايت عىل حقوقهم املرتبطة ابمللكية الفكرية. احل

دارهتا. ويقع ويف الصني، تتوىل ادلوائر الإدارية للصناعة والتجارة مسوولية الإرشاف عىل جتارة السلع عىل ا .23 نرتنت واإ لإ
بالغ السلطات  منصات التجارة عربعىل عاتق  ىل اإ ضافة اإ الإنرتنت واجب مراقبة مواقعها الإلكرتونية لرصد التعدايت، اإ

ابلتعدايت احملمتةل ومساعدهتا يف "التحقيق يف العمليات التجارية غري القانونية عىل الإنرتنت ومعاقبة مرتكبهيا"، من خالل 

                                                
19

 . .WIPO/ACE/12/10 Rev" يف الوثيقة الرتتيبات املوسس ية املنفذة يف مجهورية كوراي للتصدي لنتشار السلع املقدلة عىل الإنرتنتانظر " 
20

 . .WIPO/ACE/12/10 Rev" يف الوثيقة جتربة يوروبول -رية عىل الإنرتنتوسسات ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكالرتتيبات اليت تتخذها املانظر " 
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واجب، متتكل السلطات الإدارية سلطة حال انهتاك هذا الويف . 21املتعديمات التسجيل أأو أأية معلومات عن تقدمي معلو 
غالق  وأأ جحز السلع املتعدية والأصول التجارية؛  أأوالاس تفسار والتحقيق،  غالق املواقع اإ مقار الرشاكت؛ أأو طلب اإ

 الإلكرتونية املتعدية. 

جراء جحز أأسامء احلقول )املتاح خاصة يف  ومن س بل الانتصاف الأخرى اليت غالباً  .24 لهيا أأحصاب احلقوق اإ ما يلجأأ اإ
بعد جحزها بشلك عام لتثقيف املس هتلكني وتوعيهتم ابجلرامئ  وتس تخدم أأسامء احلقول. 22الاحتاد الأورويب والولايت املتحدة(

لت اليت ل تظهر فهيا العالمات التجارية موضع مفيدًا خاصة يف احلا يُتاح، ، حيثاملرتبطة ابمللكية الفكرية. ويكون هذا الهنج
ذا مل تكن العالمات التجارية موضع التعدي ظاهرة يف امس احلقل نفسه جراء تسوية التعدي يف امس احلقل نفسه. واإ ، يكون اإ

نفاذ احلقوق املرتبطة ابلعالمات التجارية املنازعات املنازعات املتعلقة بأأسامء الس ياسة املوحدة لتسوية وفق  الطريق الأنسب لإ
 . 23احلقول

وأأخريًا، يتعاون أأحصاب العالمات التجارية أأيضًا مع سلطات امجلارك من أأجل وقف جتارة السلع املقدّلة. ويتس ىن  .25
وقف مبيعات السلع املقدّلة حىت يف احلالت اليت يشرتي فيه املس هتكل منتجًا مقدلًا لأحصاب احلقوق يف الاحتاد الأورويب 

 . 24نصة عىل الإنرتنت موجودة خارج الاحتاد الأورويبمن م 

 خالصة   خامسًا.

نفاذ فعاةل.  .26 نفاذ احلقوق املرتبطة ابلعالمات التجارية عىل الإنرتنت يفتقر لتدابري اإ وميكن لأحصاب احلقوق يف ل يزال اإ
دارية  ىل س بل انتصاف مدنية أأو اإ والتعدايت . عالية هذه الس بل حمدودةأأو جنائية لكن فعدد من الولايت القضائية اللجوء اإ

نرتنت عابرة للحدود يف طبيعهتا.  آليات التعاون القامئة مثل اتفاقات التعاون عىل العالمات التجارية عىل الإ وينجم عن ذكل أأن أ
غري ثبتت أأهّنا أأ من خالل املساعدة القانونية املتبادةل أأو الأوامر ادلولية ابلتوقيف أأو طلب احلصول عىل أأدةل، معليات طويةل و 

 الهوية.  ملواهجة أأنشطة التعدي عرب ش بكة الإنرتنت الكبرية يف احلجم وعالية الرسعة وغري معروفةمالمئة 

الش بكة . وكذكل، حتتاج وولية للوسطاء والتدابري الطوعيةويف الوقت الراهن، تبقى اخليارات الأفضل حتميل املس .27
نفاذ احلقوق املرتبطة ابلعالمات التجارية  العنكبوتية العاملية ىل هنج خاص ابإ يعكس الطبيعة العابرة للحدود اليت تتسم هبا اإ

ل بعد صياغة معايري تقنية وقانونية . مسأأةل التعدي عىل العالمات التجارية عرب الإنرتنت ولن يتس ىن تطبيق تدابري فعاةل اإ
 وتنفيذها. مالمئة

  [هناية الوثيقة] 
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دارة ادلوةل لشوون الصناعة والتجارةمن التدابري الإدارية للتجارة عرب الإنرتنت ) 34املادة   ن مل يُس توَف الواجب قد تُفرض غرامة مالية 2014، اإ (؛ اإ
 (. 50 )املادة

22
نفاذ ويوروبول يف الاحتاد الأورويب. انظر " دائرة الهجرة وامجلارك يف الولايت املتحدة،تنفذه واكةل   دور املركز الوطين لتنس يق حقوق امللكية الفكرية يف اإ

 ..WIPO/ACE/12/10 Revيف الوثيقة  جتربة يوروبولو  WIPO/ACE/11/8" يف الوثيقة امللكية الفكرية يف الولايت املتحدة الأمريكية
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 http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/ 
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