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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :أأغسطس 2018

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  3اإىل  5سبمترب 2018

الرتتيبات ملواجهة التعديات على امللكية الفكرية

مساهامت من اإعداد إارسائيل واململكة املتحدة والاحتاد ا ألورويب
 .1ات ّفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف دورهتا الثانية عرشة ،اليت عُقدت يف الفرتة من  4اإىل  6سبمترب،2017
عىل النظر ،خالل دورهتا الثالثة عرشة ،يف عدد من املوضوعات من بيهنا موضوع "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" .ويف هذا الإطار ،تعرض هذه الوثيقة مساهامت أأعدّهتا دولتان من اودول ا ألعاا إ إارسائيل
واململكة املتحدة) ،وعاو واحد من غري اودول إالاحتاد ا ألورويب) بشأأن خمتلف الإجرا ات الترشيعية والس ياس ية املتخذة
ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت.
 .2وتوحض املساهامت الثالثة خمتلف الهنج املتّبعة ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت .وتُناقش مسامهة
حق املؤلف يف البيئة الإلكرتونية ،اليت ُاقرتحت
إارسائيل عدد ًا من الإجرا ات الترشيعية الرامية اإىل احل ّد من التعدايت عىل ّ
يف مرشوع قانون لتعديل قانون حق املؤلف يف إارسائيل .ويشمل ذكل توس يع نطاق املسؤولية فامي يتعلق ابلتعدايت الثانوية،
و أأحاكم ًا لتقدمي طلبات احلصول عىل أأوامر جح ب املواقع الإلكرتونية ،ومنح تكل ا ألوامر ،وإاجرا ات الكشف عن هوية
وتركز مسامهة الاحتاد ا ألورويب عىل مبادرات
مس تخديم الإنرتنت املتعدين ،اإضافة اإىل توس يع نطاق املسؤولية اجلنائيةّ .
ذاتية التنظمي تس هتدف التعدايت عىل الإنرتنت ،ل س امي من خالل التفاقات الطوعية بني أأحصاب احلقوق وخمتلف الفئات
من الوسطا  .و ّ
توحض مسامهة اململكة املتحدة أأمثةل أأخرى عن التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف جمال حماربة التعدايت
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عىل الإنرتنت .وتنظر يف اودور اذلي ياطلع به مكت ب اململكة املتحدة للملكية الفكرية يف تيسري مدونة ممارسات بني حمراكت
البحث عىل الإنرتنت والصناعات الإبداعية ،بغية منع نتاجئ البحث من توجيه املس هتلكني حنو مواقع اإلكرتونية متعدية.
وتُناقش املسامهة أأياا رشاكة بني وحدة اجلرمية املرتبطة ابمللكية الفكرية التابعة للرشطة وصناعة الإعالن والصناعات
الإبداعية تريم اإىل منع املواقع الإلكرتونية اليت تتعدى عىل حق املؤلف وتعطيلها.
 .3وتُقدّم هذه املساهامت الثالثة مع ًا أأمثةل عن مجموعة ا ألدوات املتاحة أأمام واضعي القوانني والقامئني عىل اإنفاذها
و أأحصاب احلقوق ملعاجلة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت :انطالق ًا من التغيريات القانونية ،ووصو ًل اإىل الصكو
القانونية غري امللزمة ،عىل غرار التفاقات الطوعية ومدوانت املامرسات .وبوجه خاص ،ل تسلط هااتن اجملموعتان ا ألخرياتن
من ا ألدوات الاو عىل قمية الرشااكت الف ّعاةل بني الفاعلني يف القطاعني العام واخلاص حفس ب ،بل عىل اودور املهم اذلي
ميكن للسلطات احلكومية أأن تؤديه يف امجلع بني الفاعلني يف خمتلف القطاعات وتيسري التعاون بيهنم أأيا ًا.
.4

وترد املساهامت ابلرتتي ب التاي:

تدابري مقرتحة لإنفاذ حق املؤلف عىل الإنرتنت يف إارسائيل 3.................................................................................
جتارب اململكة املتحدة يف العمل مع وسطا للتصدي
للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية 8............................................................................................................
زايدة اجلهود اليت تقودها الصناعة من أأجل احلد من التعدي عىل امللكية الفكرية –
حتديث من املفوضية ا ألوروبية 13.................................................................................................................
[تيل ذكل املساهامت]
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تدابري مقرتحة لإنفاذ حق املؤلف عىل الإنرتنت يف إارسائيل
مسامهة من اإعداد الس يدة أأيليت فيدلمان ،مستشارة ،والس يد هاوورد بولينري ،مستشار ،شعبة قانون امللكية الفكرية،
*
وزارة العدل ،القدس ،إارسائيل

ملخص
قدم مرشوع قانون لتعديل قانون حق املؤلف 1اإىل الربملان ا إلرسائييل يف عام  2017وجتري حالي ًا مناقش ته يف جلسات عامة
أأمام اللجنة الاقتصادية .وهيدف القانون اإىل اس تحداث س بل انتصاف قانونية فعاةل لإنفاذ حق املؤلف يف بيئة الإنرتنت ويف
الن ذاته تيسري وصول العموم للمعلومات والثقافة عىل الإنرتنت؛ واحملافظة عىل احلق يف اخلصوصية؛ وتوفري منصة ملامرسة
حرية التعبري وإاضفا الطابع الرشعي عىل ا ألنشطة التجارية .وتشمل هذه التدابري توس يع نطاق املسؤولية القانونية الثانوية عن
التعدي عىل حقوق املؤلف ،وجح ب املواقع املتعدية يف الظروف املناس بة ،وإاصدار أأوامر قاائية من أأجل الكشف عن
هوايت املعتدين عىل الإنرتنت ،وتوس يع نطاق املسؤولية اجلنائية.

أأو ًل .معلومات أأساس ية
 .1ل يكون اس تحداث حق اس تئثاري مبوج ب قانون حق املؤلف جمد ًاي اإل يف حاةل وجود وسائل فعاةل لإنفاذه أأيا ًا.
و أأتت بيئة التواصل عىل الإنرتنت بفرص هائةل ابلنس بة للوصول اإىل املعلومات والثقافة وتبادل ا ألفاكر ومنصات حرية التعبري
والتجارة .بيد أأن الثورة الرمقية أأدت أأيا ًا اإىل ظهور أأشاكل جديدة من قرصنة حقوق املؤلف اليت قد حتد ،اإن يه تركت
عىل حالها ،من قدرة املؤلفني عىل المتتع بامثر أأعامهلم واملاكفأت املالية املس تقاة منه .ويف ا ألخري ،ميكن أأن متثل عام ًال مثبط ًا
خللق أأعامل وثقافة ومعلومات جديدة.
 .2والفرص والتحدايت اليت خيلقها الإنرتنت معروفة متام ًا .وتسعى الترشيعات واحملامك الوطنية حول العامل جاهدة ابس مترار
لتصممي قواعد تنظميية تيرس الوصول اإىل املعلومات والثقافة وتزود مال ي احلقوق أأيا ًا بوسائل قانونية لإنفاذ حقوقهم يف
امللكية الفكرية بفعالية يف بيئة الإنرتنت.
 .3ويبلغ مجموع ساكن إارسائيل أأقل من  9ماليني مقمي .وسوق ا ألعامل احملمية حبقوق املؤلف املتاحة بأأية لغة يه صغرية
نسبي ًا ،لكن فامي خيص ا ألعامل ابلعربية ،ميثل املقميون يف إارسائيل السوق الوحيدة ابلفعل .وا ألسواق الصغرية معرضة بصفة
خاصة للاثر الاارة لقرصنة حقوق املؤلف .وبعبارات أأخرى ،حيامث اكن جناح مؤلفي أأعامل محمية حبقوق املؤلف من الناحية
املالية يعمتد عىل ا ألسواق الصغرية بلغات فريدة ،ف إان نفس املؤلفني لن يكونوا قادرين عىل الاس مترار يف خلق أأعامل جديدة

*

الرا املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أرا املؤلفني ول تعكس ابلرضورة وهجات نظر ا ألمانة العامة أأو اودول ا ألعاا يف الويبو.
1
قانون حق املؤلف إالتعديل رمق  .2017-5778 ،)5وميكن احلصول عىل املعلومات ،ابلعربية ،عن وضع مرشوع القانون عىل الرابط:
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2022457
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دون وجون أليات اإنفاذ ميسورة المثن من أأجل التخفيف من خماطر نسخ أأعامهلم بطريقة غري مرشوعة .ويف إارسائيل ،أأقرت
احلكومة بأأن مواصةل الاستامثر يف اإنتاج حمتوى بلغات حملية يهتدده خطر قرصنة حقوق املؤلف عىل الإنرتنت.
 .4وترش الامنذج الاعتيادية ورا القرصنة عىل الإنرتنت املطلعني اذلين يس تخدمون منصات مرشوعة عىل الإنرتنت
لإجياد حمتوى مقرصن .وقد تشمل مكوانت هذا النوع من مناذج ا ألعامل أأدوات جتمع قصاصات حمتوى يف معل واحد يسهل
الوصول اإليه ،حيث أأن لك قصاصة منفردة ل متثل يف حد ذاهتا تعد ًاي .وابملثل ،ميكن أأن تتيرس قرصنة حقوق املؤلف من
خالل مواقع اإنرتنت ل تس تايف يف حد ذاهتا حمتوى ينهتك حقوق املؤلف غري أأهنا تشمل روابط ،مدرجة أأو غري ذكل ،اإىل
مواقع تس تايف حمتوى محمي حبقوق املؤلف غري متاح للعموم يف ذكل املوقع ابلتحديد برتخيص من صاح ب احلق .ويف تكل
احلالت ،يصع ب يف أأغل ب ا ألحيان التحقق من هوية الرافع املتعدي أأو ماكل املوقع اذلي ،عن قصد أأو حبسن نية ،يتيح
روابط اإىل مواقع اإنرتنت ختزن حمتوى ينهتك حق املؤلف .وميكن ماكحفة القرصنة بواسطة برامج حاسوب تكشف عن
املامون املتعدي ومتكن املشاهدين من رؤية احملتوى مبارشة عىل أأهجزهتم .وتوجد أأنواع أأخرى من مناذج ا ألعامل التجارية
القامئة عىل قرصنة حقوق املؤلف وسوف يمت اخرتاع املزيد مهنا قريب ًا.
 .5ومع أأخذ هذه احلقيقة بعني الاعتبار ،أأجرت شعبة قانون امللكية الفكرية التابعة لوزارة العدل مشاورات موسعة مع
مال احلقوق ،والأاكدمييني ،واملهنيني ،وعامة الناس بشلك أأوسع سعي ًا مهنا اإىل صياغة مرشوع قانون من شأأنه خلق س بل
انتصاف قانونية فعاةل ومتناس بة لإنفاذ حق املؤلف يف بيئة الإنرتنت دون املساس ابحلق يف اخلصوصية عن غري قصد،
والوصول اإىل الثقافة أأو ممارسة حرية التعبري وإاضفا الصبغة القانونية عىل ا ألنشطة التجارية .ومتخض عن هذا العمل التعديل
رمق  5إقانون حق املؤلف) اذلي مت عرضه يف عام  2017وهو الن قيد النظر يف جلسات علنية أأمام الربملان ا إلرسائييل.
 .6ول تتومه وزارة العدل بأأن هذا املقرتح س يقيض عىل القرصنة عىل الإنرتنت .وابلفعل ،ل تعمل بوجود أأي ترشيع يف
أأي ماكن بوسعه تقدمي حل حسري لإهنا القرصنة عىل الإنرتنت .ويسعى التعديل املقرتح ،ول س امي فامي يتعلق بأأوامر احلج ب،
اإىل اس تغالل ميل البرش اإىل التوجه حنو اخليار ا ألسهل للوصول اإىل احملتوى عىل الإنرتنت .فامي يعمتد اخليار ا ألسهل يف أأغل ب
ا ألحيان عىل تركيبة من العوامل ،تشمل ا ألسعار والنوعية وسهوةل والوصول من الناحية التقنية واتساق النتاجئ .وينبغي أأن
تاع أأوامر احلج ب ما يكفي من العراقيل أأمام سهوةل الوصول اإىل احملتوى حىت تؤدي اإىل توجه العديد من املشاهدين حنو
مقديم خدمات بطريقة سلسة ل ينهتكون حق املؤلف حىت عندما يكون الوصول اإىل احملتوى خاضع ًا لرسوم.
.7

ويمتتع مرشوع القانون ابلسامت البارزة التالية ،وستمت الاس تفاضة يف لك مهنا لحق ًا:
–
–
–
–

–

2

وضع تعاريف قانونية تتعلق ابلإنفاذ عىل الإنرتنت؛
توس يع نطاق املسؤولية القانونية الثانوية عىل التعدي؛
جح ب املواقع الش بكية؛
الكشف عن هوايت رافعي احملتوى اذلين ينهتكون حق املؤلف وا ألشخاص اذلين يبثون حمتوى عىل
الإنرتنت إ2)streamers؛
توس يع نطاق املسؤولية اجلنائية.

 streamerهو الشخص اذلي يبث حمتوى للعموم.
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اثني ًا تعاريف قانونية تتعلق ابلإنفاذ عىل الإنرتنت
 .8تتعلق أأحاكم الإنفاذ يف مرشوع القانون ببعض البنود اليت مل تعرف يف قانون حق املؤلف احلاي .وابلتاي ،ومن اجل
جعل ا ألحاكم معلية ويسهل التنبؤ هبا ،تقرر اإدخال تعاريف لبعض املصطلحات ،ول س امي مصطلحي" :املوقع عىل الإنرتنت"
و"موفر خدمات الإنرتنت".
 .9وس يعرف "املوقع عىل الإنرتنت" عىل أأنه ماكن عىل الإنرتنت ميكن للعموم الوصول اإليه ،عن طريق تسجيل مس بق
أأو دون أأي نوع من القيود عىل الوصول ،ابجملان أأو مبقابل .وسوف يشمل مصطلح "املوقع عىل الإنرتنت" أأيا ًا املواقع اليت يمت
النفاذ اإلهيا ابس تخدام برامج حاسوبية ،عىل سبيل املثال ابس تخدام تطبيق مرك ب يف هجاز املس هتكل يعرث عىل احملتوى
املتعدي ويشغهل مبارشة عىل ذكل اجلهاز .ويف ا ألخري ،بسب ب الطابع العاملي ل إالنرتنت ،يقرتح أأن يشمل التعريف املذكور
سابق ًا املواقع عىل الإنرتنت املس تاافة عىل خادم يوجد خارج إارسائيل.
 .10ول يوجه اقرتاح اإصدار أأوامر جح ب ضد مقديم خدمات الإنرتنت بصفة عامة ،وإامنا ضد "موفري النفاذ اإىل الإنرتنت"
ابلتحديد اذلين سيمت تعريفهم عىل نطاق أأوسع كهيئات تمتثل خدماهتا ا ألساس ية يف تيسري النفاذ اإىل الإنرتنت .وسيشمل ذكل
الهيئات اليت حصلت عىل تراخيص لتقدمي خدمات اتصالت مبوج ب قانون التصالت وهيئات تعمل مبوج ب ترخيص عام
عىل توفري خدمات الهاتف الراديوي النقال.

اثلث ًا توس يع نطاق املسؤولية الثانوية عن التعدي
 .11من احملمتل أأن يكون هذا العنرص اجلان ب الفريد من نوعه من جوان ب مرشوع القانون ،ويف حاةل جناحه ،قد يس تخدم
كمنوذج يستند اإليه الخرون .ولطاملا وجد مفهوم التعدي الثانوي أأو غري املبارش يف قانون حق املؤلف ا إلرسائييل ،وكذكل
يف قوانني حق املؤلف للعديد من البدلان ،وإان اكن يتعلق اإىل حد كبري ابلنسخ املادية غري املرخص لها ل ألعامل .ويف جمال
النسخ املادية املتعدية ،تنطبق املسؤولية الثانوية عن التعدي عىل تكل الهيئات اليت ،عن عمل أأو عن اإهامل ،يف اإطار مزاوةل
معل جتاري عادة ،تتناول نسخ ًا متعدية ،رمغ أأهنا مل تقم يه بذاهتا بنسخ متعدية أأو ترخص للقيام هبا .ويقرتح مرشوع القانون
توس يع نطاق مفاهمي احلالية للمسؤولية الثانوية اإىل بعض احلالت احملددة واحملدودة من "جعل ا ألعامل متاحة للعموم" .وينص
النص املقرتح عىل ما ييل:
إ أأ) حيامث أأتيح لعموم معل ل يزال للمؤلف حق فيه  ...دون ترخيص من ماكل حق املؤلف ،مبا يف ذكل بعد اإاتحته عىل
النحو املذكور للمرة ا ألوىل ،بطريقة تعترب اإاتحة احملتوى للعموم تعد ًاي عىل حق املؤلف ...وخشص ما ،يف اإطار مزاوةل
معل جتاري عادة ،يقوم بفعل يسهل حصول العموم عىل معل أأتيح بطريقة غري قانونية أأو يوسع نفاذ العموم اإليه،
هبدف حتقيق رحب من هذا النوع من ا ألفعال ومن وجود هذا النوع من النفاذ ،وابلتاي يعتدي عىل حق املؤلف ،اإذا
اكن وقت القيام ابلفعل عىل عمل أأو يفرتض أأنه اكن عىل عمل بأأن العمل أأتيح للعموم بطريقة غري قانونية.
والعمل اذلي أأتيح للجمهور ،خارج إارسائيل ،مبوافقة من املؤلف يف البدل اذلي أأتيح فيه لن يعترب ،ألغراض
إب)
هذا القسم الفرعي إ أأ) ،مع ًال أأنيح بطريقة غري قانونية.
 .12ونتيجة ذلكل ،س ميكن توس يع نطاق مفهوم املسؤولية الثانوية من اختاذ اإجرا ات تس هتدف املواقع الإلكرتونية اليت
حتتوي عىل أأدوات اإعادة التوجيه أأو روابط اإىل املواقع اليت أأتيح فهيا احملتوى للعموم دون ترخيص ماكل احلق ،رشيطة أأن
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ياطلع ماكل أأو مشغل املوقع الإلكرتوين بأأنشطة الربط يف اإطار مزاوةل أأعامهل التجارية ،من أأجل حتقيق ماكس ب ،عن عمل
فعيل أأو مصين ،بأأن ذكل احملتوى وضع عىل ذكل املوقع دون ترخيص من ماكل احلق.

رابع ًا جح ب املواقع الإلكرتونية
 .13يف مجيع الاحامتلت س يصبح جح ب املواقع الإلكرتونية أأداة اإنفاذ تس تخدم كثري ًا ورمبا أأهنا أأكرث ا ألدوات القانونية فعالية
لعرقةل مناذج ا ألعامل القامئة عىل القرصنة عىل الإنرتنت .ولن تاع أأوامر احلج ب حد ًا لقرصنة حق املؤلف عىل الإنرتنت .لكن
عرقةل سهوةل وصول املشاهدين للمحتوى املتعدي قد يتسب ب يف توجه العديد من املس هتلكني حنو مقدىم احملتوى املرشوع
اذلين ميكهنم ضامن نفاذ مطرد وسلس مقابل دفع رسوم.
 .14ومنحت احملامك ا إلرسائيلية أأوامر احلج ب ابلستناد اإىل ما تمتتع به من صالحية طبيعية أأو مبوافقة املدعي .غري أأنه مل يمت
منح هذه ا ألوامر بطريقة مهنجية ومتسقة وقات بعض احملامك بأأنه ليس ودهيا سلطة منح أأوامر جح ب موهجة ضد مقديم
خدمات الإنرتنت يف غياب ترشيع حمدد .وابلنظر اإىل الفائدة املعرتف هبا ألوامر احلج ب ،ودعوة اجلهاز القاايئ اإىل وضع
ترشيع حمدد وشامل يف هذا اجملال ،أأعدت شعبة قانون امللكية الفكرية التابعة لوزارة العدل املقرتح الوارد يف مرشوع القانون.
 .15ومن شأأن الترشيع املقرتح أأن ينص عىل اإجرا حمدد ميكن أأن يرشع بواسطته صاح ب احلق يف اإجرا قانوين أأمام
حممكة ضد مقدم خدمات الإنرتنت للحصول عىل أأمر جح ب يف حالت مناس بة وبعد استيفا بعض الرشوط احملددة .وقد
يتحمل مقدم الطل ب تاكليف اإصدار أأمر احلج ب وليس مقدم خدمات الإنرتنت ،ما عدا اإذا حددت احملمكة خالف ذكل.
 .16ومبوج ب القانون املقرتح ،قد حيتاج صاح ب احلق اذلي يسعى للحصول عىل أأمر احلج ب اإىل تقدمي أأدةل للمحمكة
تشري اإىل وجود بعض الرشوط اودنيا اليت تشمل ما ييل :إ )1أأن مقدم الطل ب هو ماكل حق املؤلف أأو مرخص هل
اس تئثاري للعمل احملمي حبق املؤلف املعين؛ إ )2وبأأنه يمت التعدي عىل معهل عىل املوقع املعين-سوا بطريقة مبارشة أأو عن
طريق تعد اثنوي أأو تشاريك ؛ إ )3و أأن املوقع اذلي يسعى اإىل جحبه يام حمتوى متعد ابودرجة ا ألوىل .ويف حتديد مسأأةل
التعدي ،ميكن أأن يؤخذ الاس تخدام املسموح هل يف الاعتبار.
 .17وحىت عند استيفا هذه الرشوط اودنيا ،قد ل يصدر أأمر احلج ب تلقائي ًا .وابلنظر اإىل رصامة سبيل الانتصاف،
واحامتل اإسا ة اس تعامهل أأو أاثره السلبية غري املقصودة عىل النفاذ اإىل املعلومات وحرية التعبري ،قد تأأخذ احملمكة يف الاعتبار
العديد من العوامل عند حتديد كيفية منح ا ألمر ،مبا يف ذكل :إ )1خطورة التعدي املزعوم؛ إ )2رضورة أأن مينع ا ألمر
التعدايت املتواصةل واملس تقبلية؛ إ )3فعالية س بل انتصاف أأقل حدة؛ إ )4ا ألثر غري املقصود احملمتل ل ألمر عىل احملتوى
املرشوع عىل الإنرتنت؛ إ )5اعتبارات تتعلق ابخلصوصية واملصاحل العامة.
 .18وحيامث مت اإقناع حممكة ابإصدار أأمر جح ب ،قد يتعني علهيا تصممي أأمر بطريقة متناس بة من أأجل حتقيق أأهداف الوضع
اخلاص دون جتاوزات .وقد حتتاج احملمكة أأيا ًا اإىل حتديد مدة ا ألمر ،مبا يف ذكل احامتلت التجديد ،وتقيمي تاكليف تنفيذ
ا ألمر من طرف مقدم خدمات الإنرتنت.
 .19وميكن أأن ختاع مجيع ا ألوامر ملراجعة قاائية قد تؤدي اإىل الإلغا  .وميكن أأن يطل ب أأي خشص هذه املراجعة ،مبا يف
ذكل املنظامت غري احلكومية.
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خامس ًا.

ا ألوامر القاائية للكشف عن هوية مس تخدم الإنرتنت

 .20غالب ًا ما تكون هوية الرافع املتعدي أأو الشخص اذلي يبث حمتوى خمفية أأو عىل ا ألقل ل ميكن التحقق مهنا بسهوةل.
ويف بعض احلالت ،تشري ا ألدةل اإىل أأن مزود النفاذ اإىل الإنرتنت أأو موفر خدمات الإنرتنت أأو الوس يط حيوز هوية هذا
النوع من املعتدين أأو ميكنه التحقق مهنا .واحلصول عىل هوية املعتدي أأمر حامس ابلنس بة لقدرة صاح ب احلق عىل السعي
للحصول عىل تعويض عن ا ألرضار وتعويض زجري ضد املعتدي .وجاهدت احملامك ا إلرسائيلية مع طلبات أأحصاب احلقوق
لإصدار أأوامر ضد الوسطا من أأجل اإجبارمه عىل تزويد أأحصاب احلقوق مبعلومات عن هوايت الرافعني أأو ا ألشخاص اذلين
يبثون حمتوى .ولن يقدم الوسطا معلومات عن هوايت املعتدين طوع ًا خش ية ،اإن مه قاموا بذكل ،التعرض اإىل شاكوى
انهتا احلق يف اخلصوصية أأو أأن تعترب أأفعاهلم اكإساكت حلرية التعبري .وعليه ،ويف غياب أأمر قاايئ ،قد ل يقدم الوسطا
ا إلرسائيليون تفاصيل عن هوية الرافع .وابملقابل ،جاهدت احملامك ا إلرسائيلية مع مسأأةل ما اإذا اكنت ودهيا سلطة ضامن هذا
النوع من أأوامر الكشف يف غياب قوانني متكينية حمددة .وابلتاي ،يقرتح مرشوع القانون ترشيع ًا حمدد ًا لمتكني احملامك من
ضامن اإصدار أأوامر تقتيض أأن يكشف الوسطا عن معلومات تتعلق بتحديد هوية رافع احملتوى اذلي يدعى أأنه ينهتك احلق.
 .21ويسعى الإجرا املقرتح اإىل متكني الكشف عن هوية املعتدين ويف الوقت ذاته التصدي للشواغل املتعلقة ابخلصوصية
وتفادي املطالبات العبثية أأو الكيدية .ومبوج ب املقرتح ،حيتاج الطرف اذلي يسعى للحصول عىل أأمر الكشف اإىل اإقناع
احملمكة حبدوث تعد واحض ،أأو أأنه قد حدث ،و أأنه حيق ملقدم الطل ب تقدمي دعوى تعد ومن املرحج أأن تكون لها أأس بقية عىل
دعوى التعدي الامين .وحيامث متنح احملامك ا ألمر ،ميكن أأن جتري احملمكة بذاهتا أأو خبري ينوب عهنا حتقيق ًا ضد الوس يط
للكشف عن هوية الرافع .ويف البداية ،قد تكشف املعلومات عن الهوية للمحمكة فقط .ويكون بذكل للمحمكة حرية اإبالغ
املعلومات ملقدم اودعوى أأو متكني املتعدي املزعوم من تقدمي رد عىل الطل ب دون الكشف عن هويته.
 .22ويف احلالت اليت حيوز فهيا الوس يط بعض املعلومات ذات الصةل لكهنا غري اكفية لتحديد هوية الرافع بنجاح ،يوجد
أأمام احملمكة ،اإذا اس تنس ب ذكل ،خياران رئيس يان هام :أأو ًل ،اإحاةل املعلومات الناقصة اإىل مقدم الطل ب كام يه .أأو بد ًل من
ذكل ،ميكن أأن تعني احملمكة ،من تلقا نفسها ،خبري ًا للميض قدم ًا يف حتقيق وقائعي .وعند تقيمي ما اإذا اكن جي ب اإحاةل
املعلومات الناقصة اإىل مقدم الطل ب ،ميكن أأن تطبق احملمكة ضامانت معينة ،من قبيل النظر يف التناس ب بني احامتل التعدي
عىل خصوصية خشص معني وخطورة التعدايت املزعومة وا ألرضار احملمتةل عىل صاح ب احلقوق.

سادس ًا

توس يع نطاق املسؤولية اجلنائية

 .23مبوج ب القانون احلاي ،ل يتوسع نطاق املسؤولية اجلنائية فامي يتعلق حبقوق املؤلف اإل اإىل التعدايت عىل حق النسخ.
ومبوج ب مرشوع القانون ،ميكن أأن يتوسع نطاق املسؤولية اجلنائية أأيا ًا اإىل الشخص اذلي ،من أأجل ماكس ب جتارية وودى
مزاوةل أأعامهل التجارية ،ينهتك عن عمل احلق الاس تئثاري يف البث أأو احلق الاس تئثاري يف جعل احملتوى متاح ًا .وينص
مرشوع القانون عىل عقوابت حبس تصل اإىل  3أأعوام أأو غرامات تصل اإىل  1582000ش يلك إارسائييل إ 434740دولر
أأمري ي تقريب ًا) عىل هذه ا ألفعال.
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جتارب اململكة املتحدة يف العمل مع وسطا للتصدي للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية
مسامهة من اإعداد الس يدة اإلزيابيث جونز ،مستشار س ياسات اإنفاذ امللكية الفكرية ،مكت ب امللكية الفكرية ،نيوبورت،
اململكة املتحدة*.

ملخص
اتساق ًا مع اسرتاتيجيهتا لإنفاذ امللكية الفكرية إ ،)2016-2020تس هتدف اململكة املتحدة إاململكة) ضامن فهم مجيع ا ألطراف
مسؤولياهتم فامي يتعلق ابملساعدة عىل القاا عىل التعدايت عرب الش باكت الإلكرتونية .ويعمل مكت ب امللكية الفكرية ابململكة
مع عدد من الوسطا اخملتلفني عىل حتقيق هذا الهدف ،مما يتامن تيسري مدونة ممارسات بني حمراكت البحث والصناعات
الإبداعية ملنع توجيه نتاجئ البحث للمس هتلكني اإىل مواقع اإلكرتونية متعدية ،والعمل مع صناعة الإعالن ملنع ظهور اإعالانت
عىل مواقع اإلكرتونية تنطوي عىل تعدايت عىل حقوق املؤلف إومتويلها) ،وذكل من خالل العملية اإبداع وقامئة املواقع
الإلكرتونية املتعدية التابعة لوحدة الرشطة املعنية جبرامئ امللكية الفكرية ،والتعاون مع منصات املبيعات الإلكرتونية.

أأو ًل .مقدمة
 .1نرشت حكومة اململكة املتحدة إاململكة) يف شهر مايو  2016اخلطة الاسرتاتيجية حامية الإبداع ،دمع الابتاكر :اإنفاذ
امللكية الفكرية  12020اليت حددت الكيفية اليت س تعطي احلكومة هبا أأولوية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية بشلك فعال
ومتناس ب وميسور حىت س نة  .2020ومن نقاط الرتكزي ا ألساس ية التكفل بفهم مجيع ا ألطراف مسؤولياهتم فامي يتعلق
ابملساعدة عىل القاا عىل التعدايت عرب الش باكت الإلكرتونية .واملأأمول وضع مجموعة من التدخالت الإلكرتونية والعقوابت
الواحضة والقامئة عىل أأدةل وافية لإرشاد املس هتلكني اإىل احملتوى املرشوع وردع اجلناة .وهذا يتطل ب العمل ابلتعاون مع مجموعة
واسعة النطاق من الوسطا  .وترد أأدانه بعض ا ألمثةل ملا تتبعه اململكة لتحقيق ذكل.

اثني ًا .حمراكت البحث
 .2مع تزايد شعبية الاس هتال الرمقي للموس يقى واملصنفات السمعية البرصية والكت ب الإلكرتونية وأأنواع أأخرى من
احملتوى ،توجد حاجة لاامن متتع املس هتلكني ابإماكنية سهةل للوصول اإىل حمتوى مرشوع وعدم توهجهم دون قصد اإىل مواقع
اإلكرتونية متعدية .وقد لكَّف رئيس الوزرا وزير امللكية الفكرية س نة  2015ابس تاافة مناقشات بني حمراكت البحث
والصناعات الإبداعية للنظر يف حلول طوعية ملشلكة ظهور املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حقوق املؤلف يف نتاجئ البحث.

*
1

الرا الواردة يف هذه الوثيقة أرا املؤلفة ول تتطابق ابلرضورة مع أرا أأمانة الويبو أأو اودول ا ألعاا فهيا.
.https://www.gov.uk/government/publications/protecting -creativity-supporting-innovation-ip-enforcement-2020
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 .3ويف شهر فرباير  ،2017توسطت حكومة اململكة يف اإبرام اتفاق اترخيي بني حمراكت البحث والصناعات الإبداعية.
وتس هتدف مدونة ممارسات البحث وحق املؤلف 2هذه منع توجيه نتاجئ البحث املس هتلكني اإىل مواقع اإلكرتونية تتعدى عىل
حقوق املؤلف وتاع مس هتدفات لتشجيع اإبعاد املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حقوق املؤلف من الصفحة ا ألوىل لنتاجئ
للك من أأحصاب احلقوق وحمراكت البحث دور ًا ق ِيّامً يف مساعدة املس هتلكني عىل الوصول اإىل حمتوى
البحث .وتث ِبت املدونة ٍ
مرشوع عىل الإنرتنت .ومبقتىض املدونة:
–

–

يوافق أأحصاب احلقوق عىل التأأثري يف قوامئ البحث من خالل مجموعة قنوات ،مبا يف ذكل الإبالغ عن
احملتوايت/عناوين الإنرتنت املتعدية من خالل اإشعارات التعدي عىل حقوق املؤلف واس تخدام الصياغة املثىل
من أأجل حمراكت البحث للتأأثري يف رت ب البحث للحقول املرشوعة اليت يديروهنا.
وتوافق حمراكت البحث عىل التكفل ابملبادرة اإىل التحر إازا الإشعارات الصحيحة ابلتعدي عىل حقوق
املؤلف ،وتكثيف هجودها الرامية اإىل احلط الفعال للحقول املكرسة للتعدي ،والعمل بشلك تعاوين مع أأحصاب
احلقوق للنظر يف س بل أأخرى للحد من ظهور املواقع الإلكرتونية املتعدية يف صدارة نتاجئ البحث.

 .4واملأأمول تقليل احامتلت توجيه املس هتلكني اإىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حقوق املؤلف استناد ًا اإىل معليات
البحث ابلس تعالم.
 .5وقد اس ُتخدم يف املدونة نظام الإشعار ابلتعدايت عىل حقوق املؤلف املتوىخ يف قانون حق املؤلف يف ا أللفية الرمقية
ابلولايت املتحدة ا ألمريكية ابعتباره مقياس ًا للمواقع املتعدية .واكن سب ب اختيار اس تخدام هذا القانون أأن نظام الإشعار قامئ
للك من حمراكت البحث والصناعات الإبداعية .فعندما تبلغ الإشعارات املرسةل حس ب هذا القانون اإىل
ابلفعل ومعروف ٍ
حمراكت البحث بشأأن موقع ٍ ما حد ًا معين ًا ،ومع أأخذ بعض العوامل ا ألخرى يف الاعتبارُ ،حيط من رتبته يف نتاجئ البحث .وقد
اتُفق عىل معلية لوضع قامئة بياا تُس تثىن مبوجهبا املواقع املرشوعة اليت رمبا تُابط نتيجة لنظام الإشعار.
 .6ويقاس التقدم احملرز حنو حتقيق ا ألهداف املوضوعة يف املدونة بني يدي اجامتعات ربع س نوية ل ألطراف اكفة ويُعرض
خاللها .وس ُينرش تقرير هنايئ بشأأن فعالية املدونة س نة .2018
 .7وعىل الرمغ من كون املدونة غري ملزمة قانو ًان وعدم وجود عقوابت عىل عدم الامتثال ،فقد شاركت ا ألطراف اكفة
بشلك استبايق ومعلت عىل تنقيح املهنجية املس تخدمة لفهم الكيفية اليت يبحث املس هتلكون هبا عن احملتوى بغية حتسني
فعالية املدونة .واعتربت ا ألطراف لكها أأن املدونة انحجة .وقد الزتمت احلكومة يف اتفاق الاسرتاتيجية الصناعية مع قطاع
الصناعات الإبداعية 3ابلنظر يف احلاجة اإىل مدوانت ممارسات جديدة بشأأن ش باكت التواصل الاجامتعي ومنصات الرفع
للمس تخدمني والإعالن الرمقي وا ألسواق الإلكرتونية.

2

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil e/609478/

. code-of-practice-on-search-and-copyright.pdf

3

.https://www.gov.uk/government/publications/creative -industries-sector-deal
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اثلث ًا .هيئات تسجيل احلقول وصناعة الإعالن
 .8العملية اإبداع رشاكة بني وحدة الرشطة املعنية جبرامئ امللكية الفكرية إالوحدة) 4وصناعة الإعالن والصناعات الإبداعية
تريم اإىل حظر املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حقوق املؤلف وتعطيلها ،حيث يكتشف أأحصاب احلقوق يف الصناعات
الإبداعية ابململكة املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حقوق املؤلف ويبلغون الوحدة هبا ،مع اإعطا حزمة تفصيلية من ا ألدةل اليت
تبني كيفية تورط املوقع يف التعدي عىل حقوق املؤلف ومن مث تتوىل الوحدة تقيمي مدى تعدي املواقع الإلكرتونية عىل حقوق
املؤلف والتحقق منه .ويف حاةل ثبوت ذكل ،تتصل الوحدة مباكل املوقع وتتيح هل فرصة التعاون مع الرشطة لتصحيح سلوكه
وبد التشغيل بشلك مرشوع .فاإن أأىب املوقع الإلكرتوين الامتثال ،ميكن اتباع أأي من عدة خيارات تكتيكية أأخرى متنوعة،
مما يتامن التصال هبيئة تسجيل احلقل لإبالغها عن اجلرم املقرتف وللامتس تعليق املوقع وقطع عائد الإعالانت عنه من
خالل اس تخدام قامئة ابملواقع الإلكرتونية املتعدية متاحة للمنخرطني يف بيع الإعالانت الرمقية وتسويقها.
 .9وقامئة املواقع الإلكرتونية املتعدية عبارة عن بوابة اإلكرتونية تزود قطاع الإعالن الرمقي بقامئة حمدَّثة ابملواقع الإلكرتونية
عىل حقوق املؤلف اليت تكتشفها الصناعات الإبداعية وتثبهتا اب ألدةل وتتحقق مهنا الوحدة .واملراد من هذه القامئة أأن
يس تخدهما املعلنون والواكلت وغري ذكل من الوسطا أأدا ًة لتأأمني السامت التجارية ومنع وضع الإعالانت يف هذه املواقع
الإلكرتونية غري املرشوعة .وقد اخنفض الإعالن من أأكرث الرشاكت الربيطانية اإنفاق ًا عىل اودعاية يف املواقع املتعدية عىل حقوق
5
املؤلف بنس بة  64يف املائة بني شهري يناير  2016ويناير .2017
 .10ومن املبادرات ا ألخرى للوحدة العملية أأش يكو ،ويه رشاكة مع نومينت املعنية بتسجيل احلقل  .uk.وتس هتدف هذه
حقل ما يف
العملية بيع السلع املقدلة اإلكرتوني ًا وتريم اإىل ضبط حقول املتعدين ،حيث ختطر الوحد ُة نومينت ابس تخدام ٍ
أأنشطة اإجرامية ،وبعد اإجرا حفوص اإدارية ،تعمل نومينت مع هيئة التسجيل لتعليق احلقل .وكثري ًا ما تكون املواقع اليت
تعطلها الوحدة ضالع ًة يف بيع منتجات يُزمع أأهنا من سامت جتارية مشهورة ،ومهنا أأصناف مثل املالبس وحقائ ب اليد
وا ألحذية وا ألصناف الكهرابئية .وتكون السلع املباعة يف كثري يف من ا ألحيان بعيدة عن املنتجات املعلن عهنا  -واملرغوبة -
ول تكون يف احلقيقة اإل جمرد منتجات مقدلة رخيصة ومتدنية اجلودة .وقد بلغ عدد املواقع الإلكرتونية املعطةل بني شهري
نومفرب  2016و أأكتوبر  2017أأكرث من  13أألف ًا.

رابع ًا .منصات التجارة الإلكرتونية
 .11يتيح المنو يف منصات التجارة الإلكرتونية و أأسواقها فرص ًا للمجرمني بقدر ما يتيح للتجار املرشوعني .ويعمل مكت ب
امللكية الفكرية ابململكة املتحدة ،من خالل مركزه الاس تطالعي ،مع منصات التجارة الإلكرتونية ،حس ب الاقتاا  ،عرب
عد ٍد من العمليات اخملتلفة للتصدي لبيع السلع املقدلة أأو املنتجات غري املرشوعة .ففي الفرتة السابقة لهنائيات بطوةل الاحتاد
ا ألورويب لكرة القدم س نة  2016يف فرنسا ،واس تجاب ًة لطل ب من سلطات امجلار الفرنس ية ،معل مكت ب امللكية الفكرية مع

4
5

.https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/Pages/default.aspx
https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/pipcu-news/Pages/

.Operation-Creative-sees-64-per-cent-drop-in-UK-advertising-.aspx
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موقع اإيباي وسامت جتارية ملنتجات رايضية للتعرف عىل املصنعني وممار ي التجارة الإلكرتونية اذلين يبيعون سلع مقدلة يف
اململكة ،مما أأدى اإىل تعطيل أأكرث من  40حسا ًاب عىل اإيباي وضبط ما يقرب من أألف مقيص كرة قدم مزيف.
 .12ونتيج ًة ذلكلُ ،وضعت معلية أأكرث نظامية للتعاون مع منصات جتارة اإلكرتونية للمشاريع املقبةل .وقد أأثبتت جتربة
مكت ب امللكية الفكرية أأنه من الرضوري التفاق عىل مسائل حمددة يف مرحةل مبكرة من التفاعل مع املنصة مما يعني عىل اإدارة
لك من الرشاك ولاامن اإماكنية اإدارة العالقة بفعالية .وتتامن هذه املسائل:
توقعات ٍ
–
–

صيغة التفاعل مع املنصة ونقاط التصال؛
وتوقعات املنصة فامي يتعلق ابحلفاظ عىل مس توى من كامتن الهوية اإذا أأصبحت مصدر ًا ألي معلومات
اس تطالعية لحق ًا؛

–

وفرتات مجع البياانت وصيغهتا إمبا يف ذكل أأمن البياانت)؛

–

وأليات احلصول عىل تعليقات بشأأن النواجت والوصول اإىل املواضيع وتسوية الشاكوى؛

–

ووضع أأي اسرتاتيجية اإعالمية.

 .13وابلإضافة اإىل التواصل املبارش مع منصات التجارة الإلكرتونية العامةل يف اململكة ،تدمع احلكومة أأيا ًا التفاقات بني
خمتلف قطاعات الصناعة.
 .14وقد ُوقع اتفاق تعاون اسرتاتيجي س نة  2017بني مجموعة عيل اباب وجملس ا ألعامل الصيين الربيطاين هبدف تعزيز حامية
امللكية الفكرية عىل منصات التجارة الإلكرتونية يف الصني .ويدمع التفاق السامت التجارية يف جمالت من قبيل أليات
الإشعار والتعطيل ،والتدابري الاستباقية لوقف احملتوى املتعدي ،والتعاون يف اإنفاذ القانون اجلنايئ يف الواقع الفعيل،
والتجديدات والتطويرات لتفاق سابق موقَّع س نة  2014نتج عنه تعاون انحج بني ا ألفرقة املعنية ابمللكية الفكرية يف جملس
ا ألعامل الصيين والربيطاين ومجموعة عيل اباب.
 .15ومن المثرات الناحجة البارزة لهذا التعاون فض ش بكة اإجرامية اكنت تنتج زيوت حمراكت مقدلة يف مالزياي قبل
اس تريادها اإىل الصني وبيعها عرب الإنرتنت ،حيث أأدى التعاون يف اإطار اتفاق  2014اإىل مصادرة  50أألف برميل من الزيوت
املزيفة إقمية بيعها للمس هتكل  100مليون يوان صيين) وإاعداهما وعدد من التوقيفات واملالحقات اجلنائية.

خامس ًا.

فهم فرص التدخل مع وسطا

 .16يتداخل يف س ياق السلع املقدلة واملقرصنة وسطا كثريون .وقد اس تحدث مكت ب امللكية الفكرية اإطار ًا أأسامه Poise
ميثل املراحل اخملتلفة يف دورة السلع املقدلة واملقرصنة وحيدد فرص التدخل مع وسطا يف نقاط حامسة مضن هذه اودورة.
ويُتخذ من ذكل أأساس مجليع العمليات اليت يشار املكت ب فهيا ،مما يتيح أأسلو ًاب فعا ًل للتصدي جلرامئ امللكية الفكرية عىل
نطاق أأوسع ،كام يتيح أأساس ًا مفيد ًا للنظر يف مشاركة ميرسي ومم ِكّين التقليد والقرصنة وفرص التدخل .وهؤل امليرسون
ٍ
واملم ِكّنون مه اذلين يقدمون اخلدمات أأو املرافق املرشوعة أأو غري املرشوعة الالزمة لتحقيق املتعدي مراده .وهؤل يصع ب
حرصمه لكن رمبا يكون مهنم حمامون ومال عقارات ومرافق عىل سبيل املثال.

WIPO/ACE/13/7
12

الطل ب  -كيف تُطل ب
السلع.
التصنيع  -أأين تُنتج؟

البيع للمس هتكل  -من يبيع السلع لعموم
امجلاهري؟
POISE POISE

بيع امجلةل  -أأين ُخت َّزن السلع؟

الشحن  -كيف تُنقل
السلع.

الاس ترياد  -كيف تدخل اململكة؟

اإعادة التشغيل  -هل تنفَّذ هنا أأعامل عىل السلع
اليت ل حتمل مسة جتارية؟
النقل يف اململكة  -من ينقل السلع داخل
اململكة؟

سادس ًا.

اخلالصة

 .17أأثبتت جتارب مكت ب امللكية الفكرية أأنه ل يوجد منوذج أأمثل واحد للعمل مع الوسطا يف التصدي للتعدي عىل
حقوق امللكية الفكرية ،لكن الرشاكة يف العمل رضورية لتطوير املبادرات .وجي ب علينا أأن نكيِّف الهنج اذلي نتبعه حس ب
الظروف احملددة للك حاةل .كام اس تفدان أأن اإحراز أأي تقدم قد يس تغرق وقت ًا معترب ًا يف بعض ا ألحيان و أأن املثابرة مطلوبة.
وتسهم ا ألنشطة املوصوفة هنا يف اإطار أأوسع من التدابري إمما يتامن أأيا ًا مجع ا ألدةل والتوعية) للتصدي للتعدي عىل حقوق
امللكية الفكرية ابلرشاكة مع أأحصاب املصلحة.
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زايدة اجلهود اليت تقودها الصناعة من أأجل احلد من التعدي عىل امللكية الفكرية – حتديث من املفوضية
ا ألوروبية
مسامهة بقمل الس يد هاري ت ميينك ،الرئيس املساعد ،والس يدة اناتليا زيربوفساك ،مسؤوةل الس ياسات العامة يف جمال امللكية
الفكرية ومقاومة التقليد ،يف الإدارة العامة للسوق اوداخيل والصناعة ورايدة ا ألعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة وهيئة

الاحتاد ا ألورويب ،يف بروكسل ،بلجي ي

ملخص

يف نومفرب  ،2017قدمت املفوضية ا ألوروبية حزمة متاكمةل من التدابري من أأجل احلد من الزتييف والقرصنة .و أأكدت
املفوضية ،يف هذا الس ياق ،اعامتدها لهنج "تعق ب ا ألموال" يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،والقامئ عىل تصممي اإجرا ات
الس ياسة العامة من أأجل التعرف عىل مسار ا ألموال املتعلق بأأنشطة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري،
وتعطيل ذكل املسار .وترمج هذا الهنج عىل أأرض الواقع عرب عقد اتفاقات طوعية بني الفاعلني يف القطاع .و أأحرز أأكرب تقدم
يف مبادرتني ذاتييت التنظمي وهام :مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املقدلة عرب الإنرتنت اليت تام أأمه منصات الإنرتنت و أأحصاب
احلقوق اذلين ترضروا من بيع النسخ املزيفة واملقدلة ملنتجاهتم بشلك متكرر عرب الإنرتنت ،ومذكرة التفامه بشأأن نرش
الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية .وتركز املبادراتن عىل أأوجه التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عرب الإنرتنت
وتعمتدان عىل تدخل الوسطا واس تخدام التكنولوجيات احلديثة اليت تيرس اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.

أأول .هنج "تعق ب ا ألموال" يف اإنفاذ امللكية الفكرية
 .1تتطل ب ماكحفة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية تظافر اجلهود وتدخل مجيع الفاعلني ،سوا من القطاع احلكويم أأو
اخلاص ،وعدم الاقتصار عىل الإنفاذ القاايئ بل اس تخدام مجيع ا ألدوات املمكنة.
 .2وعرضت املفوضية ا ألوروبية ،يف  ،2014هنجا لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يدعى "تعق ب ا ألموال" .ول يعاق ب هذا
الهنج املواطن عىل التعدي عىل حق املؤلف أأو العالمات التجارية ،أأو غريها ،بل يقوم عىل تصممي اإجرا ات الس ياسة العامة
الكفيةل بتعق ب ا ألموال املتعلقة بأأنشطة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري ،وتعطيل مسار تكل ا ألموال.
وهيدف هذا الهنج اإىل تقليص قدرة أأنشطة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل اإدرار ا ألرابح.
 .3ويس تمكل هنج "تعق ب ا ألموال" الإطار الترشيعي الساري داخل الاحتاد ا ألورويب ،وخاصة التوجيه بشأأن اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية لس نة  2004إ.6)IPRED
*

الرا الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أرا املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أرا أأمانة الويبو أأو دولها ا ألعاا .
6
التوجيه رمق  EC/48/2004للربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب بتارخي  29أأبريل بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وميكن الاطالع عليه عىل العنوان
التاي .https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 :وللحصول عىل مزيد املعلومات بشأأن الإطار
الترشيعي ،ميكن زايرة  .https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement_enوميكن ،يف جمال ماكحفة الزتييف
والقرصنة عىل الإنرتنت ،الاطالع عىل نظام الاحتاد ا ألورويب بشأأن مسؤولية الوسطا اذلي نشأأ عن التوجيه ا ألورويب بشأأن التجارة الإلكرتونية إانظر
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 .4ويتجىل هنج "تعق ب ا ألموال" ،معليا ،يف عقد عدد من التفاقات الطوعية بني الفاعلني يف القطاع .وتلع ب املفوضية
ا ألوروبية دور امليرس والوس يط الصادق ،مضن التفاقات املذكورة ،دون أأن تكون من املوقعني علهيا.
 .5ويعزز هنج "تعق ب ا ألموال" التعاون بني ممثيل الصناعة عرب اإنشا مدونة سلو قطاعية ،ويساعد عىل التعرف عىل
أأفال املامرسات ونرشها داخل السوق ،يك يس تفيد مهنا عدد أأكرب من الفاعلني.
 .6ويف نومفرب  ،2017قدمت املفوضية ا ألوروبية حزمة متاكمةل من الإجرا ات للحد من الزتييف والقرصنة إحزمة
امللكية الفكرية) ،7لقت اس تحسان اودول ا ألعاا يف الاحتاد ا ألورويب إالاحتاد ا ألورويب) .8ويف هذا الس ياق ،أأكدت
املفوضية ا ألوروبية اعامتدها هنج "تعق ب ا ألموال" يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،والزتاهما مبا ييل:
 مزيد التواصل مع أأحصاب املصلحة من أأجل حتسني التفاقات الطوعية وتوس يع نطاقها من أأجل ماكحفةالتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية،
-

والعمل خاصة عىل تعزيز مذكرات التفامه املكرسة اليت تام أأحصاب احلقوق منصات الإنرتنت ورشاكت
التسويق ورشاكت الشحن ومزودي خدمات اودفع،

-

ومواصةل رصد معل مذكرات التفامه املذكورة وفاعليهتا ،وإاعداد التقارير بشأأن نتاجئها.

 .7ويتامن هنج "تعق ب ا ألموال" يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية أأربعة مبادرات ذاتية التنظمي .وقد أأحرز أأكرب تقدم يف
مبادريت مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت ومذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإن نرتت وحقوق امللكية
الفكرية إترد املزيد من التفاصيل فامي ييل).
 .8وجيري أأياا العمل عىل عدد من التفاقات اليت تقودها الصناعة واملتعلقة بقطاعي النقل والشحن واليت هتدف اإىل
احليلوةل دون اس تخدام خدمات الرشاكت العامةل يف القطاعني املذكورين من طرف املتعدين عىل حقوق امللكية الفكرية عىل
نطاق جتاري ،لإيصال السلع املزيفة اإىل الاحتاد ا ألورويب .وتشمل مبادرة أأخرى تغطي الاحتاد ا ألورويب بأأمكهل مزودي
خدمات اودفع واليت تكتيس يف أأغل ب ا ألحيان أأمهية ابلغة للعروض املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية واملنشورة عرب
ا إلن نرتت.
 .9وسعيا لس تكامل هنج "تعق ب ا ألموال" أأطلقت املفوضية اسرتاتيجية هتدف اإىل تأأمني سالسل الزتويد من السلع
املزيفة وتعق ب املنتجات عىل امتداد سالسل الزتويد.9
 .)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directiveوجتدر الإشارة اإىل توصية املفوضية ا ألوروبية بشأأن التدابري الكفيةل
ابملعاجلة الفعاةل للمحتوى غري القانوين عرب الإن نرتت ،بتارخي  1مارس  ،2018وميكن الاطالع علهيا عىل العنوان التايhttps://ec.europa.eu/digital- :
.single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
7
للحصول عىل مزيد املعلومات ،انظر .https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_en#enforcement_package
ومن بني التدابري ا ألخرى املبادئ التوجهيية املتعلقة بطريقة تطبيق التوجيه بشأأن حقوق امللكية الفكرية ،واملبادرة الهادفة اإىل حتسني الإنفاذ القاايئ يف الاحتاد
ا ألورويب ،والتدابري الرامية اإىل تعزيز اجلهود املتعلقة مباكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية مبقياس عاملي ،وحزمة منفصةل من التدابري اليت حتدد اإطار العمل
للربا ات املعيارية ا ألساس ية.
8
لالطالع عىل خالصات جملس الاحتاد ا ألورويب بشأأن حزمة امللكية الفكرية ،ميكن زايرة:
.http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6681-2018-INIT/en/pdf
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اثنيا .مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت
 .10أأبرمت مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت يف مايو  .2011وجتمع أأمه منصات الإنرتنت و أأحصاب احلق
اذلين ترضروا من البيع املتكرر عرب الإنرتنت للنسخ املزيفة أأو املقرصنة ملنتجاهتم عىل الصعيد ا إلقلميي أأو العاملي إمثال :السلع
الاس هتالكية رسيعة التداول والإلكرتونيات الاس هتالكية وا ألزاي واملنتجات الفاخرة والسلع الرايضية وا ألفالم وبرامج
احلاسوب وا أللعاب) .ويشمل نطاق مذكرة التفامه املذكورة العالمات التجارية وحقوق التصممي وحق املؤلف .10ومل تكتف
منصات الإنرتنت ابللزتام بتطبيق اإجرا ات الإخطار عن السلع وحسهبا ،بل الزتمت أأياا ابختاذ التدابري الوقائية والاحرتازية
من سبيل اس تخدام أأدوات الرصد اليت س متكهنا من اكتشاف احملتوى غري القانوين حىت قبل نرش عرض البيع عرب الإنرتنت
املتعلق ابملنتج املعين.
 .11وشلكت مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت ا ألساس اذلي قام عليه التعاون والثقة بني ا ألطراف
املوقعة ،وسامهت يف احليلوةل دون عرض السلع املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية يف أأماكن البيع عرب الإنرتنت .وقد اعمتدت
املفوضية ا ألوروبية يف  112013أأول تقرير عن معل هذه املذكرة واذلي عكس تفاؤل حذرا .وقدم التقرير تقيامي مفصال ألفال
املامرسات والتدابري العملية اليت ساعدت عىل احليلوةل دون بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت.
 .12غري أأن التقرير لفت أأياا الانتباه اإىل رضورة التوصل اإىل س بل معلية أأكرث لقياس أاثر التعاون بنا عىل مذكرة التفامه
املذكورة .وتبعا ذلكل ،مت التفاق عىل اس تخدام مجموعة من مؤرشات ا ألدا الرئيس ية كطريقة موضوعية وموثوقة وشفافة
لقياس فعالية مذكرة التفامه .و أأضيفت مجموعة مؤرشات ا ألدا الرئيس ية اإىل نص املذكرة ووقع ا ألطراف عىل صيغة معدةل من
مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عىل الإنرتنت يف يونيو .122016
 .13ونرشت املفوضية ا ألوروبية يف نومفرب  2017عرضا عاما اثنيا لعمل مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عىل
الإنرتنت .13وقد مشل العرض العام التقدم احلاصل خالل الس نة ا ألوىل بعد تعديل مذكرة التفامه .واستند التقرير اإىل البياانت
اجملمعة واملتعلقة مبؤرشات ا ألدا الرئيس ية املبينة يف مذكرة التفامه ،وإاىل التعليقات الواردة من ا ألطراف املوقعة ملذكرة التفامه.
 .14وقد أأدى العمل بنا عىل مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت اإىل نتاجئ اإجيابية .وقد أأظهرت النتاجئ أأن
مذكرة التفامه قد أأسهمت بفعالية يف حس ب السلع املزيفة من أأماكن تسويقها عرب الإنرتنت و أأن تفاعل ا ألطراف خالل اإنفاذ
مذكرة التفامه قد عزز الثقة املتبادةل والتعاون بيهنم .ومازال اجملال متاحا لإحراز مزيد التقدم ،خاصة فامي يتعلق بتوس يع مشاركة

9
جون بريجيفني إ ،)2013الإجرا ات الوقائية اجلاري اإعدادها من قبل املفوضية ا ألوروبية لس تكامل تدابري الإنفاذ اجلارية هبدف تقليص جحم سوق السلع
املقرصنة أأو املقدلة إالوثيقة  ،)WIPO/ACE/9/20وميكن الاطالع عرب زايرة الرابط:

.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=261436
10
يف هذا الس ياق ،تفرس عبارة "تزييف" بنا عىل مذكرة التفامه بأأهنا التعدي عىل مجيع احلقوق املذكورة.
11
تقرير من املفوضية ا ألوروبية للربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب عن معل مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت إ،)COM(2013) 209
وللحصول عىل مزيد املعلومات ميكن زايرة الرابط التاي.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2013:0209:FIN :
12
ميكن الاطالع عىل نص مذكرة التفامه عرب الرابط.http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations :
13
مضن حزمة امللكية الفكرية ،انظر احلاش ية  2أأعاله.
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منصات الإنرتنت و أأحصاب احلقوق ،وحتسني تبادل املعلومات بني ا ألطراف املوقعة وتعزيز الرتكزي عىل اس تخدام
التكنولوجيات اجلديدة من سبيل سلسةل الكتل.
 .15ويف الوقت احلارض ،يبلغ عدد ا ألطراف اليت وقعت النسخة املعدةل لس نة  2016ملذكرة التفامه ،مخس منصات
اإنرتنت 14و 11صاح ب حقوق 15وس بع مجعيات.16
 .16وبينت مذكرة التفامه بشأأن بيع السلع املزيفة عرب الإنرتنت أأن اس تخدام التعاون الطوعي ،ابلتوازي مع الترشيعات،
ميكن أأن يسهم بشلك اإجيايب يف كبح تزييف السلع وقرصنهتا عرب الإنرتنت .وميكن أأن تنص مذكرة التفامه عىل مواطن املرونة
الرضورية للتأأقمل رسيعا مع التطورات التكنولوجية وتقدمي حلول فعاةل .وس تواصل املفوضية أأدا دور فعال يف هذا التعاون
داخل الصناعة وضامن مواصةل مجيع ا ألطراف املوقعة العمل بشلك بنا وصادق ،واحلفاظ عىل التوازن املناس ب بني مجموعات
أأحصاب املصاحل اخملتلفة املعنية.

اثلثا .مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية
 .17يتسم عامل نرش الإعالانت عرب الإنرتنت ابلتعقيد الكبري وحتمكه اخلوارزميات واملزادات يف الزمن احلقيقي وعدد
مشاهدات الإعالن وخمصصات الإعالن املعمتدة عىل ا ألدا  ،ابلإضافة اإىل مزجي أخر من العوامل ا ألخرى املربكة .وقد يؤدي
هذا التعقيد اذلي تتسم به بيئة نرش الإعالانت عرب الإنرتنت اإىل مشالك عند نرش الإعالن عىل وجه اخلطأأ عىل أأحد مواقع
الوي ب أأو تطبيقات الهاتف اجلوال اخلطرية أأو املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ،بل وقد ل تعمل العالمات التجارية يف
بعض ا ألحيان أأين تنرش اإعالانهتا.
 .18وتكتيس هذه املشلكة أأمهية اإذ أأن املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلوال اليت ميكن عربها النفاذ اإىل احملتوى أأو
السلع أأو اخلدمات املتعدية عىل امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري تعمتد عىل بيع املساحات الإعالنية أكحد مصادر دخلها.
 .19وقد يؤدي نرش الإعالانت املتعلقة ابلعالمات التجارية املشهورة ،أأو اإماكنية الانتفاع من خدمات اودفع املشهورة عىل
املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلوال املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية اإىل اإراب املس هتلكني اذلين قد يظنون خطأأ
أأهنم قد نفذوا اإىل حمتوى قانوين.
 .20وقد توصل ممثلو قطاع الإعالانت و أأحصاب احلقوق وانرشو الإعالانت والوسطا ومزودو اخلدمات التكنولوجية ،يف
 21أأكتوبر  ،2016حتت رعاية املفوضية ا ألوروبية ،اإىل اتفاق غري رمسي بشأأن عدد من املبادئ التوجهيية 17اليت هتدف اإىل
اإحداث مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية.
14

املنصات يه Alibaba Group Inc. :و Amazon Services Europe Sarl.و eBayو PriceMinister Rakutenو Grupa Allegro s.p.
.z.o.o
15
أأحصاب احلقوق مه Adidas International Marketing BV :و Chanel SASو Gant ABو Lacoste SAوLuxottica Group Spa
و Moncler Spaو Nike Inc.و Procter & Gambleو Philip Morris Internationalو Philipp Pleinو.Zanellato
16
امجلعيات يه ACG UK :و AIM European Brands AssociationوBusiness Action to Stop Counterfeiting and Piracy
و Federation of the European Sporting Goods Industryو International Video FederationوToy Industries of Europe
و.Motion Picture Association
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 .21وقد مكنت هذه اخلطوة الهامة من مزيد التعاون بني ا ألطراف املوقعني احملمتلني لالتفاق الطوعي املقبل واذلين ميثلون
ا ألطراف املعنية بوضع الإعالانت و /أأو رشاهئا و /أأو بيعها و /أأو تيسريها إومهنم انرشو الإعالانت وواكلت نرش الإعالانت
واملاكت ب التجارية ومنصات نرش الإعالانت وش باكت نرش الإعالانت ومنصات تبادل الإعالانت اخملصصة للنارشين
ورشاكت املبيعات والنارشين ومال ي امللكية الفكرية ،ابلإضافة اإىل امجلعيات املرتبطة ابجملموعات املذكورة أأعاله).
 .22ومنذ اعمتدت املبادئ التوجهيية ،معل ا ألطراف املوقعون احملمتلون معا بشلك لصيق من أأجل بلوغ اتفاق حول
الالزتامات اليت س متكن من احلد من نرش الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلول اليت تتعدى عىل
حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري .وهدفت املبادئ التوجهيية أأياا اإىل الاعرتاف ابحلقوق ا ألساس ية ا ألخرى ،خاصة
حرية التعبري والإعالم وحرية ممارسة ا ألنشطة التجارية .واكن من املهم من هجة أأخرى ،أأل تعيق تكل املبادئ التوجهيية حرية
التصال التجاري واملنافسة عىل مجيع ا ألصعدة التجارية ،ومهنا ما يتعلق برشا الإعالانت أأو وبيعها .وقد وقعت عىل النص
الهنايئ ملذكرة التفامه  14رشكة و 14مجعية يف  25يونيو .182018
 .23وتنص مذكرة التفامه عىل الزتامات فردية ختص انرشي الإعالانت والوسطا وامجلعيات العامةل يف قطاع الإعالانت
إانظر اجلدول أأدانه) .وقد اتفق أأطراف مذكرة التفامه عىل قياس فعالية مذكرة التفامه عن طريق اإعداد التقارير عن الوسائل
امللموسة اليت ميلكها لك طرف عىل حدة وعن طريق رصد أأثر مذكرة التفامه عىل سوق نرش الإعالانت عرب الإنرتنت .وقد
نص التفاق عىل فرتة تقيميية مدهتا  12شهرا ،جيمتع خاللها أأطراف التفاق لك ثالثة أأشهر.
ا ألطراف املوقعة

الالزتامات
 القيام اب ألعامل اليت نصت علهيا مذكرة التفامه بشلك يامن الامتثال التام لقانوناملنافسة ا ألورويب والوطين.

مجيع ا ألطراف
املوقعة

17

 دمع هنج "تعق ب ا ألموال" يف جمال التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،والهادف اإىلحرمان من يتعدى عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري من تدفقات املداخيل
اليت متكن من حتقيق ا ألرابح بفال هذا النشاط.
 التأأكد من احرتام روح الالزتامات اليت تنص علهيا مذكرة التفامه ،يف لك ما يرد مضننطاقها ،عند التعامل مع ا ألطراف اليت يتعاقدون معها.

ملزيد املعلومات ميكن زايرة الرابط التاي.http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19462 :
18
ميكن الاطالع عىل نص مذكرة التفامه عىل الرابط .https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30226 :وقد وقع عىل مذكرة التفامه رشكة
أأدفورم إ )Adformورشكة أأمويب إ )Amobeeوامجلعية الربتغالية ل إالعالانت إ )APANوامجلعية الإيطالية للتجارة اخلارجية إ )Aiceورشكة كومسكور
إ )comScoreوامجلعية الكرواتية لواكلت التصالت إ )HURAرشكة دولفرييفاي إ )DoubleVerifyوامجلعية ا ألوروبية لواكلت التصالت إ)EACA
وامجلعية ا ألوروبية ل أللعاب والرهاانت إ )EGBAورشكة غوغل ورشكة غروب أأم إ )GroupMورشكة عمل الإعالانت الشامل إ )IASومكت ب نرش
الإعالانت عرب الإنرتنت بأأورواب إ )IAB Europeومكت ب نرش الإعالانت عرب الإنرتنت ابإيطاليا ومكت ب نرش الإعالانت عرب الإنرتنت ببولندا إ)IAB Poland
ومكت ب نرش الإعالانت عرب الإنرتنت بسلوفاكيا ومكت ب نرش الإعالانت عرب الإنرتنت ابململكة املتحدة إ )IAB UKوامجلعية املتحدة لنارشي الإعالانت يف
بريطانيا ،ورشكة أأوبن أأكس إ )OpenXومجموعة بوبليسيس ورشكة سفورن إ )Sovrnورشكة س بوت أأكس إ )SpotXوائتالف مال ي احلقوق الرايضية
إ )SROCومجموعة تراس تووريث أأاكونتابيلييت إ )TAGوالاحتاد الروماين لواكلت التصالت إ )UAPRومجعية مس تخديم الإعالانت إ )UPAوالرابطة
العاملية لنارشي الإعالانت إ.)WFA
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 اختاذ التدابري املعقوةل للحد من نرش اإعالانهتم عىل املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتفاجلوال اليت تتعدى عىل حق املؤلف أأو اليت تنرش السلع املزيفة عىل نطاق جتاري.
انرشو الإعالانت
إاملسؤولون بشلك
مبارش عىل نرش
الإعالن)

 تقييد نرش اإعالانهتم عىل املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلوال ،ابلستناد اإىلالس ياسات العامة ومعايري التقيمي اخلاصة هبم.
 اختاذ اإجرا ات معقوةل لاامن حس ب الإعالانت يف حال بلغ علمهم أأن الإعالن اخلاصهبم قد نرش عىل املواقع الإلكرتونية و /أأو تطبيقات الهاتف اجلوال املذكورة.
 -اعامتد س ياسة عامة خاصة حبقوق امللكية الفكرية وجعلها متاحة للجمهور.

وسطا الإعالانت

 متكني انرشي الإعالانت وغريمه من مشرتي املساحات الإعالمية ،مضن اتفاقاهتمالتعاقدية ،من اس تخدام و /أأو املطالبة ابس تخدام ا ألدوات والاامانت الهادفة اإىل
احليلوةل دون نرش الإعالانت ،سوا عن طريق خدمات وسطا الإعالانت أأو
مبساندهتم ،عىل املواقع الإلكرتونية أأو تطبيقات الهاتف اجلوال اليت تتعدى عىل حق
املؤلف أأو اليت تنرش السلع املزيفة عىل نطاق جتاري.

إيتدخلون بشلك
مبارش يف رشا أأو  -متكني انرشي الإعالانت بشلك منفرد ،ابس تخدام و /أأو املطالبة ابس تخدام ا ألدوات
بيع املساحات
والاامانت الهادفة اإىل احليلوةل دون نرش الإعالانت ،سوا عن طريق خدمات
الإعالنية أأو
وسطا الإعالانت أأو مبساندهتم ،عىل املواقع الإلكرتونية أأو تطبيقات الهاتف اجلوال
يتوسطون يف ذكل)
اليت حددها انرشو الإعالانت يف س ياساهتم اخلاصة بنرش الإعالانت ،أأو ا ألدوات
والاامانت الهادفة اإىل حس ب الإعالن من تكل املواقع الإلكرتونية عند اكتشافها.
 اعامتد س ياسة عامة خاصة حبقوق امللكية الفكرية وجعلها متاحة للجمهور. العمل اإىل أأقىص حد عىل تشجيع أأعااهئا عىل تفادي: عرض مساحات اإعالنية للبيع عىل املواقع الإلكرتونية أأو تطبيقات الهاتفاجلوال اليت تتعدى عىل حقوق امللكية الفكرية ،أأو اليت تنرش السلع املزيفة عىل
نطاق جتاري ،أأو تزكية تكل املساحات الإعالنية أأو رشاؤها،
امجلعيات

 اإاتحة اس تعامل خدماهتم لنرش اإعالانت عىل املساحات الإعالنية املذكورة ،أأوفامي يتعلق بنرش مثل تكل الإعالانت،
طبقا ملبادئ مذكرة التفامه والقوانني املطبقة.
 -تشجيع أأعااهئا ،لكام أأمكن ذكل ،عىل توقيع مذكرة التفامه بشلك منفرد.

رابعا .املالحظات اخلتامية
 .24تشجع املفوضية ا ألوروبية رشاك ها يف القطاع عىل عقد اتفاقات طوعية حملاربة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.
وتس تمكل مذكرات التفامه الإطار الترشيعي اذلي يبقى أأساس ماكحفة الزتييف والقرصنة .ويعمتد جناح املفوضية ا ألوروبية يف
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ذكل بشلك كبري عىل مسامهة الفاعلني الرئيس يني وعىل معل الرشاك بنية صادقة عىل املشاركة يف تعاون فعال ،وعىل قدرهتم
عىل القياس املوضوعي ملدى الامتثال لاللزتامات اليت أأعلن عهنا .وس تواصل املفوضية ا ألوروبية العمل عىل مزيد تطوير
احلوارات املذكورة ،من أأجل حتقيق الفائدة ألحصاب املصلحة واجملمتع كلك.
[هناية الوثيقة]

