
A 

 

WIPO/ACE/14/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأغسطس  9 التارخي:

 بالإنفاذ المعنية الاستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
 2019سبمترب  4اإىل  2جنيف، من 

 دور الوسطاء في إنفاذ الملكية الفكرية

عداد مساهامت  أأمازون وفيس بوكو ومجموعة عيل اباب  ؛رابطة صناعة احلواسيب والتصالتو العاملي  يحتاد الربيدالا من اإ

نفاذ، اليت ُعقدت من  .1 ، وافقت اللجنة 2018سبمترب  5وحىت  3يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

سأأةل "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية عىل أأن تنظر، يف دورهتا الرابعة عرشة، يف م 

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ لية لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل ". بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

ورابطة صناعة ( UPU)الربيدي العاملي  الاحتاد ام)وهمراقبني ت من ويف ظل هذا الإطار تعرض هذه الوثيقة مساهام

نفاذ بشأأن أأمازون وفيس بوك( و وثالثة كياانت خاصة )مجموعة عيل اباب  ((CCIA) احلواسيب والتصالت دور الوسطاء يف اإ

 .امللكية الفكرية

نفاذتوحض املساهامت يف هذه الوثيقة اجلهود اليت بذلهتا مجموعة من الوسطاء يف حامية حقوق امللكية الفكريو  .2 عرب  هاة واإ

خطى اذلي يتالوقايئ  القامئة وكذكل العمل التطوعيجراءات لالإ  متثالالاتدابري اجلهود اهتم. وتشمل هذه خدماهتم ومنص  

الاحتاد مسامهة الاحتاد الربيدي العاملي بعض مبادرات التعاون والرشأاكت اليت جتمع  ربزتو املتطلبات القانونية. حدود 

رابطة تقدم و . العامليةالربيدية الإمداد مراحل  السلع املقدلة واملقرصنة وضامن نزاهةلقضاء عىل ا هبدفملنظامت الأخرى اب

ن أأعضاهئا منظرة عامة عىل اجلهود اليت بذلها عدد من الوسطاء عرب الإنرتنت صناعة احلواسيب والتصالت يف مسامههتا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. وت قانون حق املؤلف مع ترشيعات مثل توامئة عار والإجراءات امل الإشمهنجيات ل يص افعرض تلإ

لفية الرمقية يف الولايت املتحدة الأمريكية ، فضاًل عن الأدوات لتجارة الإلكرتونيةالاحتاد الإلكرتوين بشأأن اوتوجيه  للأ

 اخملتلفة. التطوعية
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اية امللكية الفكرية محلالوسطاء  تب عهاليت ي مساهامت الكياانت اخلاصة الثالثة مجموعة من التدابري الطوعية ا عرضتو  .3

 يالتكنولوجية العديدة اليت تعزز الإزاةل الاستباقية لأ  هاحلول مفجموعة عيل اباب تناقش . التصدي حلالت التعدي علهياو 

نفاذ القانون وأأحصاب احلقوقتنب ااإىل ج ا،شتبه فهيي امللكية الفكرية حالت تعدي عىل  من خالل  عاون الرشكة مع سلطات اإ

التجارية للرشكة، وامحلاية ال لية القامئة عىل  اتل العالمتلقي مشاركة أأمازون الضوء عىل جسو . اكحفة الزتويرمل حتالف عىل اباب

تدابري حامية امللكية فيس بوك ابلتفصيل خمتلف مسامهة عرض تو . املنتجتتبع عىل مس توى ال خدمة  -تعمل ال ةل والشفافية 

املبادئ عايري و املة من الس ياسات، ورشوط الاس تخدام و حزمتطبيق  ثل: م فيس بوك وأأنس تغرام  منصاتالفكرية املتاحة عرب

 عالانتوأأداة امللكية الفكرية اخلاصة ابلتجارة والإ طابقة الفيديو، ملأأداة يه أأدوات مثل مدير احلقوق، وو ، التوجهيية للجامعة

(Commerce & Ads). 

م تو  .4 عىل أأرض مثاًل عىل مجموعة واسعة من التدابري اليت اختذها الوسطاء عرب الإنرتنت و جممتعة املساهامت امخلسة قد 

شعارات ًا بدء –منصاهتم وخدماهتم يف والعالمات التجارية املؤلف حق التعدي عىل ملواهجة الواقع  من تبس يط معلية تقدمي اإ

ىل الأدوات التكنولوجية اليت تسهل حتديد ووصوًل ومعاجلهتا،  عديالت هذه املساهامت أأمثةل وترضب . ومنعها التعدايتاإ

نفاذ القانون وتسخري قدرات التكنولوجيات اجلديدة.عن متعددة   كيفية تعاون الوسطاء مع أأحصاب احلقوق وسلطات اإ

 وترد املساهامت حسب الرتتيب الآيت: .5

آاثره عىل  3 ................................. العاملية ربيديةالإمداد المراحل  التعدي عىل امللكية الفكرية واسرتاتيجيات التخفيف من أ

 7 ............................................................................ اسرتاتيجيات حامية امللكية الفكرية دلى الوسطاء عىل الإنرتنت

جنازات مجموعة عيل اباب  14 ........................................................................... يف حامية امللكية الفكرية (Alibaba) اإ

 19 ..................................................................................................................... مبادرات أأمازون ملنع التقليد

نس تغرام  24 ............................................................................................... حامية امللكية الفكرية عىل فيس بوك واإ

]تيل ذكل املساهامت[
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آاثره عىل سلسةل الإمداد الربيدية ادلولية  التعدي عىل امللكية الفكرية واسرتاتيجيات التخفيف من أ

عداد املكتب ادلويل   *(، يف برن يف سويرساUPUلالحتاد الربيدي ادلويل )مسامهة من اإ

 امللخص

بدلا، حاليا( بشلك هائل، وتوسع نطاق  192، ارتفع عدد بدلانه الأعضاء )1874منذ تأأسيس الاحتاد الربيدي العاملي يف 

ساءة اس تخدام املفهوم الرئييس ماكنية اإ جامل. وقد يسامه هذا المنو يف اإ اذلي يقوم علية الاحتاد  الش بكة الربيدية العاملية اإ

ماكنية اس تغالل ثقة امجلهور يف اخلدمات الربيدية. وقد تترضر نزاهةجمال بريدي واحد الربيدي العاملي القامئ عىل  ، ويف اإ

ذا اخرتقهتا املواد املقدلة أأو املقرصنة. وتقدم هذه املسامهة وصفا للتوهجاتالعاملية الإمداد الربيديةمراحل  املتعلقة ابلنظام  ، اإ

، عالوة عىل ال ليات اليت يعمتدها الاحتاد الربيدي العاملي للتعاون مع املنظامت أأو يف مبادراته اخلاصة، من العاملي الربيدي

 الإمداد الربيدية ادلويل، وغريها من الأهداف.مراحل  أأجل التخلص من السلع املقدلة واملقرصنة وضامن نزاهة

 من الربيدي العاملي ومبادرات التعاون املرتبطة هبااسرتاتيجية الأ  .أأولً 

بدلا، حاليا( بشلك هائل، وتوسع  192، ارتفع عدد بدلانه الأعضاء )1874منذ تأأسيس الاحتاد الربيدي العاملي يف  .1

جامل. وتلزتم ادلول الأعضاء يف الاحتاد الربيدي العاملي بعدد من املبادئ ا جلوهرية، ومهنا نطاق الش بكة الربيدية العاملية اإ

حداث جمال بريدي موحد للتبادل البيين للمواد الربيدية  .1اإ

ساءة اس تخدام اجملال الربيدي املوحد ومترير املواد املقدلة واملقرصنة عرب الش بكة الربيدية ادلولية قلقا  .2 وقد س ببت اإ

يف تكل البدلان ولأحصاب املصلحة الآخرين يف سلسةل  2مس مترا لدلول الأعضاء يف الاحتاد الربيدي واملشغلني املعينني

 الإمداد الربيدية.

من  19و 9و 8الواردة يف قوانني الاحتاد )وخاصة املواد املتعلقة و  ويلزتم الاحتاد الربيدي العاملي، بناء عىل الأحاكم .3

املمنوعة(، ابحلفاظ عىل سالمة وأأمن نقل املواد اتفاقية الربيد العاملية، املتعلقة عىل التوايل ابلأمن الربيدي واخلروقات والسلع 

الإمداد الربيدية ادلولية. وتتحقق الفائدة من هذا مراحل  الربيدية ادلولية وعبورها، وابلتخلص من السلع املقدلة واملقرصنة من

ذاكء الوعي والفهم، دلى أأحصاب امل مراحل  صلحة يفالالزتام، خاصة، بفضل الرشأاكت املؤسس ية والتقنية الرامية اإىل اإ

 الإمداد الربيدية، بشأأن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية.

                                         
آراء املؤلفني ول تعكس   * آراء أأمانة الويبو أأو دولها الأعضاء.الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ  ابلرضورة أ

الربيدية املذكورة اليت ينبغي عىل البدلان الأعضاء يف الاحتاد الربيدي العاملي أأن تنص يف قوانيهنا عىل التبادل البيين للمواد الربيدية، وأأن تعامل املواد   1

( من دس تور الاحتاد الربيدي العاملي )وفقا للتعديل الأخري 3.1()1)اثنيا()1يزي. أأنظر املادة تنقل من البدلان الأخرى مثل املواد الربيدية اخلاصة هبا، دون مت 

-http://www.upu.int/en/the-upu/acts-of-the-union-andمبوجب الربوتوكول الإضايف العارش(، وملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان التايل: 

other-decisions/acts-of-current-cycle.html. 
)وفقا للتعديل الأخري مبوجب الربوتوكول الإضايف العارش( أأن املشغل املعني هو ( من دس تور الاحتاد الربيدي العاملي 7.1()1)اثنيا()1تبني املادة   2

رتبطة هبا، اليت تنص علهيا قوانني "الكيان احلكويم أأو غري احلكويم املعني رمسيا من طرف أأحد البدلان الأعضاء لتشغيل اخلدمات الربيدية والالزتامات امل

 الاحتاد، يف مناطق البدل العضو."



WIPO/ACE/14/11 
4 
 

 

ويضم الاحتاد الربيدي العاملي عددا من الهيئات ادلاخلية الرمسية اليت أأنشئت مضن جملس العمليات الربيدية، ويه كام  .4

ربيدي، وقد أأطلق الاحتاد من خالل تكل الهيئات ييل: الفريق املعين ابمجلارك والفريق املعين ابلنقل والفريق املعين ابلأمن ال

ىل تثقيف البدلان الأعضاء واملشغلني املعينني وأأحصاب املصلحة الآخرين يف الإمداد مراحل  عددا من الأنشطة الرامية اإ

قرتاحات الواردة الربيدية، بشأأن املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية. وينظر الاحتاد الربيدي العاملي، بشلك دوري، يف الا

دخالها عىل اتفاقية الربيد العاملية، هبدف حتسني قواعد التطبيق الرضورية لتنفيذ اتفاقية الربيد  بشأأن التعديالت اليت ميكن اإ

ضفاء املزيد من التفاصيل عىل القواعد املتعلقة بتقدمي البياانت الالكرتونية  العاملية )ومهنا عىل سبيل اذلكر ل احلرص، اإ

 ، ومعاجلة املواد اليت دخلت البدل عن طريق اخلطأأ، واملسائل املتعلقة ابمجلارك(.املس بقة

مبادرة التعاون مع منظمة مثل  ويس تفيد الاحتاد الربيدي العاملي من عدد من مبادرات التعاون القامئة منذ زمن طويل .5

يا مبوجب اتفاق التعاون اخلصويص وجلنة (. ومتكن هذه العالقة املؤسس ية )اليت اختذت طابعا رمس WCOامجلارك العاملية )

التصال بني الاحتاد الربيدي العاملي ومنظمة امجلارك العاملية( البدلان الأعضاء يف الاحتاد الربيدي العاملي )عادة عن طريق 

دارات امجلارك ( من مناقشة ممثيل املشغلني املعينني اخلاصني هبا( وأأعضاء منظمة امجلارك العاملية )عادة عن طريق ممثيل اإ

ىل  ومعاجلة املسائل ذات الاهامتم املشرتك، ومهنا املشاريع املتعلقة بتقدمي البياانت الإلكرتونية املس بقة واملبادرات الرامية اإ

 معاجلة خطر اخرتاق املواد املقدلة واملقرصنة لسلسةل الإمداد الربيدية ادلولية.

( من خالل اتفاق ICAOر مع منظمة الطريان املدين ادلويل )ويتعاون الاحتاد الربيدي العاملي بشلك متني ومس مت .6

نشاء جلنة التصال بني الاحتاد الربيدي العاملي ومنظمة الطريان املدين  التعاون اخلصويص، وقد تعزز هذا التعاون بعد اإ

ولية وأأمهنا، يف ادلويل. وقد خصصت هذه اللجنة دلراسة املسائل الوجهية املرتبطة بسالمة سلسة الإمداد الربيدية ادل

 اجلوانب املتعلقة ابلطريان املدين.

(، من خالل IATAويتعاون الاحتاد الربيدي العاملي بشلك رمسي ونشط ومس متر مع الرابطة ادلولية للنقل اجلوي ) .7

الس بل  جلنة التصال بني الرابطة ادلولية للنقل اجلوي والاحتاد الربيدي العاملي، وتعمل اللجنة املذكورة عىل اس تكشاف

 .العاملية الإمداد الربيديةمراحل  الإضافية املتاحة لتثقيف والتعاون مع اخلطوط اجلوية الرشيكة، اليت تعد عنرصا جوهراي يف

، مبوجب مذكرة التفامه مع الهيئة ادلولية 2018وقد عقد الاحتاد الربيدي العاملي، مؤخرا، رشاكة مؤسس ية أأخرى يف  .8

تضمن التعاون املذكور الزتاما قواي من الطرفني لتثقيف قطاعي الربيد وامجلارك حول اخملاطر (. وي INCBملراقبة اخملدرات )

ىل الأماكن اليت  الناش ئة املرتبطة مبجال املؤثرات النفسانية اجلديدة، مع رضورة التأأكد من وصول هذه املواد بشلك قانوين اإ

لهيا.  جيب أأن تصل اإ

دي العاملي اس تكشاف اخليارات املتاحة لتوس يع نطاق نشاط الاحتاد عن وعىل نفس املنوال، يواصل الاحتاد الربي .9

طريق بعض الرشأاكت واجلهود التثقيفية الأخرى. وقد مشلت املبادرات الأخرى اليت أأطلقها الاحتاد الربيدي العاملي، مؤخرا، 

عالن مجموعة العمل ادلولية ملنظمة يوانيتد فور وايدلليف بشأأن نقل م  نتجات احلياة الربية غري املرشوعة، ويه الإمضاء عىل اإ

املبادرة اليت أأطلقهتا املؤسسة امللكية دلوق ودوقة اكمربدج، والرامية اإىل وضع حد لالجتار يف منتجات احلياة الربية غري 

 املرشوعة.

نظامت التالية، وينجز الاحتاد الربيدي العاملي عددا من الأنشطة التوعوية الأخرى يف جمالت مشاهبة ابلشرتاك مع امل  .10

( TRACITويه: احتاد صانعي الساعات السويرسية، والتحالف عرب الوطين ملاكحفة الاجتار يف املواد غري املرشوعة )
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( وش بكة الأعامل املعنية بوقف التقليد والقرصنة التابعة للغرفة ادلولية للتجارة OECDومنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية )

(ICC BASCAPوالرابط )( ة عرب احلدوديةCBA ،ويسعى الاحتاد الربيدي العاملي، عن طريق هذه املبادرات املشرتكة .)

ىل اس تكشاف الس بل املتنوعة لبناء القدرات وتقامس املعلومات مع أأحصاب املصلحة اخلارجيني خبصوص املواضيع اخملتلفة  اإ

 يد.املرتبطة ابلأمن الربيدي، ومهنا املشاريع احملمتةل ملاكحفة التقل 

 أأمن الربيد ادلويل ومس تقبل الربيد .اثنياً 

أأن جحم بريد الرسائل ادلولية مل ينفك  2019ورد يف تقرير الاحتاد الربيدي العاملي عن الآفاق الاقتصادية الربيدية  .11

ماكنية تفسري هذا الزايدة يف  آس يا واحمليط الهادئ، وأأوحض التقرير اإ جحم بريد يتضاءل يف مجيع املناطق ابس تثناء منطقة أ

الرسائل يف تكل املنطقة بمنو عدد الطرود الصغرية )وزن أأقل من كيلوغرامني(، الصادرة عن منصات التجارة الإلكرتونية 

)واليت يصنفها الاحتاد الربيدي العاملي حاليا مضن خدمات بريد الرسائل(. ول يزال جحم بريد الرسائل ادلويل اذلي يعاجله 

نسبيا مقارنة حبجم بريد الرسائل عىل الصعيد الوطين، غري أأن جحم الطرود الربيدية ادلولية شهد املشغلون املعينون صغريا 

، مل تقل  نس بة الزايدة الس نوية يف جحم الطرود 2007. ومنذ 2017% يف 29.7تطورا ملحوظا، وبلغت نس بة الزايدة 

 %.10الربيدية ادلولية عن 

ىل منو مبيعات التجارة  .12 وتعزى الزايدة املذكورة خاصة اإ

ثر الزايدة الهامة يف نسب التصال الرمقية، يف  الإلكرتونية، اإ

قد أأعلن الاحتاد ادلويل لالتصالت ش ىت أأحناء العامل. و 

(ITU)3 ،أأن أأكرث من نصف ساكن العامل متصلون ابلإنرتنت ،

مما سامه يف زايدة جحم الربيد ادلويل. وعليه، ميثل املشغلون 

ذ تضم  جامل أأكرب ش بكة مادية يف العامل، اإ مليون موظف. غري أأنه ميكن أأيضا  5.26مكتبا بريداي و 668,445املعينون اإ

ساءة اس تخدام هذه الش بكة، ونطاقها الواسع.ابلس    تعانة ببعض الوسائل املشينة اإ

وينكب الاحتاد الربيدي العاملي عىل العمل من أأجل مساعدة البدلان الأعضاء عىل الاس تجابة للقواعد الربيدية العاملية  .13

الرسائل املتعلقة ابملعلومات املس بقة عن  الراهنة واملعمتدة حديثا، واملتعلقة ابلبياانت الإلكرتونية املس بقة، واليت تتضمن

(. وس متكن هذه القواعد، أأساسا، الإدارات امجلركية من ITMATT( ووصف الشحنة )PLACIالبضائع قبل التحميل )

نفاذ القانون أأو  تبادل واس تخدام البياانت الإلكرتونية املس بقة ابلشرتاك مع املشغلني املعينني وأأحصاب املصلحة املعنيني ابإ

، هبدف حتديد املواد الربيدية اليت تدخل البدل واليت حيمتل أأن حتتوي عىل سلع مش بوهة )من وهجة نظر حقوق ا خلواص 

دارة امجلارك املعنية. ومثلام ذكر سابقا،  خضاعها لتدقيق معمق من طرف اإ امللكية الفكرية(، والمتكني من فصل تكل املواد واإ

منظمة الطريان املدين ادلويل منظمة امجلارك العاملية و مثل  اون مع عدد من املنظامتيقوم الاحتاد الربيدي هبذا العمل ابلتع

 والرابطة ادلولية للنقل اجلوي.

                                         
، ملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان التايل: 3 ، ص2018التقرير المكي جملمتع املعلومات (، 2018الاحتاد ادلويل لالتصالت )  3

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/misr2018.aspx. 

رساةل مليار  3.06جحم بريد الرسائل ادلويل = 

 (2018% مقارنة بعام 5.23)اخنفض بنس بة 

مليار طرد )أأي  0.18جحم الطرود الربيدية ادلولية = 

 (2018% مقارنة بعام 29.70زاد بنس بة 
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ويتأأثر الطابع اخلصويص لسلسةل الإمداد الربيدية ادلولية بطريقة التوزيع "صغرية احلجم، كثرية التكرار" اليت  .14

املنظمة، يف حماوةل لالس تفادة من قةل خماطر اكتشاف تكل املواد واخلسائر املادية تس تخدهما العديد من اجملموعات الإجرامية 

القليةل يف حال اكتشفت. وتعد  هذه الطريقة الأداة املثىل لتبييض الأموال ومتويل الأنشطة الإجرامية الأخرى. ويعمل الاحتاد 

رب تنظمي حلقات العمل وادلورات التدريبية املس هتدفة الربيدي العاملي حاليا عىل بناء القدرة وتطوير فهم أأمعق )أأساسا ع

ىل تبادل البياانت الإلكرتونية ادلقيقة،  قلمييا( دلى خمتلف أأحصاب املصلحة يف سلسةل الإمداد الربيدية، خبصوص احلاجة اإ اإ

ىل تعزيز صدقية البياانت املرفقة.  ابلإضافة اإ

داخليا أأو ابلتعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم املتحدة(  ويقود الاحتاد الربيدي العاملي عددا من اجلهود )سواء .15

طار العمل التحلييل املشرتك واملضبوط  ىل اس تكشاف كيف ميكن لأحصاب املصلحة اخملتلفني اس تخدام اإ الراهنة والرامية اإ

فكرية وحالت تدفق السلع عىل الصعيد ادلويل )ويتضمن تبادل املعلومات بشأأن مصدر املواد املتعدية عىل حقوق امللكية ال

زاةل  العاملية الإمداد الربيديةمراحل  املقدلة واملقرصنة بشلك فاحض( من أأجل املساعدة عىل التعرف عىل اخملاطر اليت هتدد ، واإ

نفاذ القانون احمللية طار العمل املذكور من أأجل مساعدة القوات احلدودية وواكلت اإ  تكل اخملاطر. وميكن بعد ذكل اس تقراء اإ

عىل تقيمي الرسوم امجلركية املالمئة وجحز املواد املقدلة أأو املمنوعة مبجرد بلوغها بدل الوصول. ويف هذا الصدد، ميكن نظام 

، من تيسري تبادل البياانت الإلكرتونية بني أأحصاب 2014( اذلي أأطلقه الاحتاد الربيدي العاملي يف CDSالترصحي امجلريك )

لربيدية والإدارات امجلركية، من أأجل حتقيق الأهداف املذكورة. ويس تخدم نظام الترصحي امجلريك الإمداد امراحل  املصلحة يف

ضايف من املشغلني مرحةل الاختبارات الوجهية.  يف الوقت الراهن، ما يقارب عرشين مشغال معينا، وبدأأ عدد اإ

 اخلالصة .اثلثاً 

صانعي تكل املواد، مثل  (،بقصد أأو بغري قصد الفاعلني )سواءيشمل التداول غري املرشوع للمواد املقدلة عددا من  .16

ا(، ومشغيل امجلارك واملشغلني املعينني.  ا وحبرا وجو  نرتنت، ووالكء الشحن، ورشاكء النقل )بر  ومس هتلكهيا، والبائعني عىل الإ

عدي عىل امللكية الفكرية والكفيةل وقد أأثبتت التجارب أأن احللول الكفيةل ابحليلوةل دون حدوث الأنشطة املتعلقة جبرامئ الت

آاثرها، حتتاج اإىل حوار مفتوح يشمل مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني.  ابلتخفيف من أ

ويف هذا الصدد، يواصل الاحتاد الربيدي العاملي القيام جبهود التعاون العابرة للقطاعات وتقامس املعارف مع املنظامت  .17

  تقدمي لك املساهامت الوجهية يف هذا املوضوع املهم.الويبو(، ويتطلع اإىلمثل ادلولية الأخرى )

 ]هناية املسامهة[
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 الفكرية دلى الوسطاء عىل الإنرتنت اسرتاتيجيات حامية امللكية

( ومدير مكتب CCIAمسامهة بقمل الس يد كريستيان بورغرين، مساعد رئيس رابطة صناعة احلواسيب والتصالت )

الرابطة بأأورواب، ومقره يف بروكسل ببلجياك، ابلشرتاك مع الس يدة أآيل سرتينبورغ، كبرية مستشاري الس ياسات العامة، يف 

 *احلواسيب والتصالت، يف العامصة واش نطن، ابلولايت املتحدة الأمريكيةرابطة صناعة 

 امللخص

نفاذ حقوق امللكية الفكرية واحليلوةل دون التعدي علهيا. وتندرج هذه  يبذل الوسطاء عىل الإنرتنت هجودا كبرية من أأجل اإ

ىل الأنظمة التنظميية ل أأو الإشعار والسحبمثل  اجلهود معوما مضن صنفني، وهام: )أأ( الامتثال اإ ، )ب( الإشعار والتدخ 

اليت يبذلها العاملون يف القطاع من أأجل احليلوةل دون حتميل احملتوى املتعدي املزعوم أأو من أأجل الوقائية  واجلهود الطوعية

 حذفه، ويه مبادرات تفوق متطلبات الرشوط القانونية.

 املقدمة .أأولً 

حاليا ملس تخديم الإنرتنت الأدوات واملساحة الرضورية لإنشاء ونرش قدر تتيح مجموعة واسعة من خدمات الإنرتنت  .1

ىل الرشاكت  هائل من التصالت واحملتوى الرمقي. وتتسم خدمات الإنرتنت بتبايهنا، وترتاوح يف جحمها من الرشاكت الناش ئة اإ

اتحة املعلومات عرب الإنرتنت الشهرية العريقة، غري أأن القامس املشرتك بني تكل اخلدمات هو متكني املس تخدمني م ن اإ

 للمس تخدمني الآخرين.

                                         
آراء أأمانة الويبو أأو دولها الأعضاء.  * آراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ
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قبال منقطع النظري دلى امجلهور .2 . وترد أأسامء الرشاكت املالكة لأشهر العالمات التجارية يف 1وحتظى الأدوات املذكورة ابإ

جعاب امجلهور دلى  3العديد من خدمات الإنرتنت، بفضل القمية اليت تمتتع هبا 2هذا اجملال مضن قامئة أأكرث الرشاكت احلائزة عىل اإ

 املس هتلكني.

وتيرس هذه اخلدمات بقدر كبري أأشاكل التواصل والتعبري القي مة عىل الصعيد الاجامتعي، غري أأهنا قد تس تخدم أأيضا  .3

دي للتعدي عىل امللكية الفكرية. ويأأخذ قطاع الإنرتنت هذه املسأأةل جبدية، ويبذل هجودا هامة يف سبيل احليلوةل دون التع

عىل امللكية الفكرية عرب الإنرتنت. ويسامه الإطار الترشيعي السائد عامليا بشلك كبري يف متكني هذه اجلهود، ويعرف هذا 

حب يف الولايت املتحدة الأمريكية. ل أأو الإشعار والس   الإطار الترشيعي اصطالحا بنظام الإشعار والتدخ 

حب .اثنياً   الإشعار والتدخ ل/الإشعار والس 

ىل الأثر املزدوج لعامتد قانون حق يعز  .4 حب عىل نطاق واسع عامليا، اإ ى تنفيذ نظايم الإشعار والتدخ ل والإشعار والس 

لفية الرمقية )  2000يف الولايت املتحدة واعامتد الأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب لعام  1998( لعام DMCAاملؤلف للأ

 ضعا الأسس الرضورية لبلوغ توافق عىل الصعيد العاملي، ل يكف عن التطور.، والذلين و 4واملتعلق ابلتجارة الإلكرتونية

لفية الرمقية اذلي أأاتح مثال متينا يوازن بني مصاحل  .5 حب" أأساسا بقانون حق املؤلف للأ وترتبط عبارة "الإشعار والس 

بعض الأنظمة الشبهية بقانون حق ماليك حق املؤلف ووسطاء الإنرتنت ومس تخدمهيا. وقد انترشت، يف ش ىت أأحناء العامل، 

حب" وتس تعد بعض البدلان الأخرى لعامتدها  ذ اعمتدت العديد من البدلان نظام "الإشعار والس  لفية الرمقية، اإ املؤلف للأ

 وتكل البدلان. 5قريبا، نظرا لإدراج هذا الإطار الترشيعي يف اتفاقات التبادل احلر بني الولايت املتحدة

                                         
، ص كيف حتارب غوغل القرصنة(، 2018ساعة من الفيديو عىل موقع يوتيوب يف لك دقيقة )موقع غوغل )نومفرب  400عىل سبيل املثال: يمت حتميل   1

-https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish، ملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان الالكرتوين التايل: 19

prod/documents/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf 916تغريدة وحتميل  8 502(. وتشري التقديرات اإىل أأن لك اثنية تشهد اإرسال 

نشاء نس تغرام واإ ، ملزيد املعلومات ميكن زايرة اإحصاءات الإنرتنت عىل املبارشفيديو عىل يوتيوب ) 78 878صورة عىل تومبلر، ومشاهدة  1 533 صورة عىل اإ

 ((.2019مايو  23)حسب أآخر زايرة للموقع بتارخي  https://www.internetlivestats.com/one-secondالعنوان الالكرتوين التايل: 
: ما جيب أأن تبدأأ الولايت املتحدة 2019لرشاكت الكربى يف ( بعنوان: ا2019أأبريل  3ملقال اذلي نرشه دانيال روث )بتارخي أأنظر عىل سبيل املثال ا  2

-https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2019-where-us، ملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان الالكرتوين التايل: العمل عليه الآن

wants-work-now-daniel-roth كرث الرشاكت املثرية لالإجعاب عامليا(، ابلإضافة اإىل مقال 2019؛ جمةل فورتشن، )عدد يناير ، ملزيد املعلومات ميكن زايرة أأ

 100أأفضل (، ابلإضافة اإىل 2019مارس  6، موقع أأكس يوس )http://fortune.com/worlds-most-admired-companiesالعنوان الالكرتوين التايل: 
كس يوس هاريس لسمعةرش  -https://www.axios.com/axios-harris، ملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان الالكرتوين التايل: كة حسب اس تطالع رأأي أأ

poll-corporate-reputations-bcc0c03d-0bb5-4eb1-b591-4622bb4b01ed.html. 
آفيناش كوليس وفيلكن اإجيرز )  3 يريك برينجولفسون وأ ، اس تخدام جتارب الاختيار الواسعة من أأجل قياس تغريات السعادة الشخصية(، 0192أأبريل  9اإ

، ملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان الالكرتوين التايل: 7255-7250للأاكدميية الوطنية للعلوم يف الولايت املتحدة الأمريكية الصفحات اإجراء  116

https://www.pnas.org/content/116/15/7250. 
، واملتعلق ببعض اجلوانب القانونية 2000يونيو  8الصادر عن الربملان الأورويب، وعن اجمللس الأورويب بتارخي  EC/2000/31الأمر التوجهييي رمق   4

علومات ميكن زايرة املوقع خلدمات جممتع املعلومات، وخاصة التجارة الإلكرتونية يف السوق ادلاخلية )الأمر التوجهييي املتعلق ابلتجارة الإلكرتونية(، ملزيد امل

 .http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/ojالالكرتوين: 
، أأدرجت أأوجه امحلاية املمنوحة لوسطاء الإنرتنت يف مجيع 2003ابتداء من اتفاق التبادل احلر مع ش ييل واتفاق التبادل احلر مع س نغافورة يف   5

 الأمريكية. التفاقات التجارية اخلاصة ابلولايت املتحدة
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لكرتونية خبصوص وسطاء الإنرتنت، وعىل نفس املنوال .6 ، مثلت الأحاكم الواردة يف الأمر التوجهييي املتعلق ابلتجارة الإ

ىل  12اإىل وقت غري بعيد، جحر الأساس القانوين للقطاع الرمقي يف الاحتاد الأورويب. وقد نصت املواد من  من الأمر  15اإ

ىل أأحد املس تقبلنيالتوجهييي عىل عدم حتميل املسؤولية خلدمات الإنرتنت عىل أأ  اذلين  6ي معلومات يرسلها طرف معني اإ

دخال بعض التعديالت اجلوهرية عىل تكل املعلومات. بيد أأن ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب س تحيد  خيتارمه، دون اإ

 واذلي أأاثر جدل كبريا.عن هذا الهنج السائد دوليا، بعد اعامتد الاحتاد الأورويب مؤخرا الأمر التوجهييي املتعلق حبق املؤلف، 

حب عددا من الوسائل الفعاةل حلذف أأي  .7 ل أأو لالإشعار والس  وقد أأحدث الإطاران الترشيعيان سواء لالإشعار والتدخ 

حمتوى يزمع تعديه عىل حقوق امللكية الفكرية، من خدمات الإنرتنت بشلك رسيع، وجشعا التعاون بني أأحصاب املصلحة 

لفية الرمقية خدمات الإنرتنت بتيسري حذف احملتوى املتعدي املزعوم املعنيني. وعىل سبيل املثال  يلزم قانون حق املؤلف للأ

شعار موجب للتقايض من أأحصاب احلق أأو ممثلهيم املفوضني. وقد بني جملس الش يوخ الأمرييك  ذا وردها اإ دون تأأخري، اإ

لفية الرمقي 512أأحاكم هذا النظام مضن الفقرة  ة، واليت نصت عىل وضع عدد من الأعباء القانونية من قانون حق املؤلف للأ

 .7بتشجيع "الاستامثر الرضوري لتوس يع" الإنرتنتالوضوح القانوين الكفيل  عىل مزودي اخلدمات، ومنحت يف ذات الوقت

حداث الضامانت الاكفية لالستامثر والابتاكر وما يرتبط هبا من تعاون بني  .8 وقد أأثبتت ادلراسات الاقتصادية أأن اإ

لفية الرمقية عىل نطاق واسع، وما اكن م زودي اخلدمة وأأحصاب احلقوق، قد رافقه انتشار اس تخدام قانون حق املؤلف للأ

 .8ذكل ليتحقق يف احلالت الأخرى

لفية الرمقية  .اثلثاً  حب –املعزز قانون حق املؤلف للأ  اجلهود الطوعية اليت يشجع علهيا نظام الإشعار والس 

خلدمات الإنرتنت، وبفضل تكل امحلاية استمثرت اخلدمات الوضوح القانوين  املتاحة لوسطاء الإنرتنتمتنح أأوجه امحلاية  .9

نشاء بعض الأنظمة املعقدة اليت تتيح لأحصاب احلقوق عددا من أأدوات امحلاية الإضافية اليت  املذكورة كام هائال من املوارد لإ

حب  .تعمل ابلتوازي مع الإطار الترشيعي لالإشعار والس 

"برامج املس تخدم املوثوق واليت تيرس للمرسلني "املوثوقني" مثل  وميكن أأن تتضمن تكل الأنظمة عددا من الأدوات .10

رسال الإشعارات لعدد كبري من الأطراف، ومتنحهم مسارا رسيعا لسحب احملتوى املعين ". وقد تتضمن اجلهود الإضافية 9اإ

                                         
 من الأمر التوجهييي لالحتاد الأورويب املتعلق ابلتجارة الإلكرتونية. 15اإىل  12أأنظر املواد من   6

لفية الرمقية عن  تقرير(، 1998مايو  11اللجنة املعنية ابلسلطة القضائية، جملس الش يوخ الأمرييك )يف   7 ، 8، ص 1998 لعامقانون حق املؤلف للأ

 .https://www.congress.gov/105/crpt/srpt190/CRPT-105srpt190.pdfكن زايرة العنوان الالكرتوين: ملزيد املعلومات مي
ثر تراتيب حق املؤلف عرب الإنرتنت يف الولايت املتحدة عىل الاستامثرات يف (، 2011ميكن عىل سبيل املثال الاطالع عىل دراسة بوز وكومباين )  8 أأ

وملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان الالكرتوين:  ،املرحةل املبكرة: دراسة مكية

https://www.strategyand.pwc.com/media/uploads/Strategyand-Impact-US-Internet-Copyright-Regulations-Early-

Stage-Investment.pdf( 2011، أأو دراسة جوش لرينر ،) ثر تعديل س ياسات حق املؤلف عىل الاستامثر يف املشاريع ، دلى رشاكت احلوس بة السحابيةأأ

وملزيد املعلومات ميكن زايرة العنوان الالكرتوين: 

http://www.analysisgroup.com/uploadedfiles/content/insights/publishing/lerner_fall2011_copyright_policy_vc_inve

stments.pdf. 
، الورقة البحثية يف القانون العام التطبيقات اليومية لالإشعار والسحب(، 2017)مارس  أأنظر دراسة جنيفر أأورابن وجو اكراغانيس وبريايان شوفيدل  9

كيف . وأأنظر أأيضا، عىل سبيل املثال، https://ssrn.com/abstract=2755628جلامعة اكليفورنيا بريلكي، وملزيد املعلومات ميكن زايرة:  2755628رمق 
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ىل الأنظمة اخللفية، وعدم  الاكتفاء بتعممي معلية معاجلة الإشعار ومتكني املرسلني من حذف احملتوى مبارشة. الأخرى "النفاذ اإ

وتسمح بعض املواقع الإلكرتونية للمرسلني "املوثوقني" من حذف احملتوى مبارشة من خدمات اس تضافة احملتوى دون احلاجة 

شعارات رمسية أأو حتديد املصنفات املتعدية عىل حقوق امللكية الف رسال اإ ىل اإ  ".10كرية، أأو اس تعراض املصنفاتاإ

ىل الأدوات واخلدمات املتاحة لأحصاب احلقوق من أأجل حامية احملتوى وحتويهل اإىل مصدر  .11 ويشار يف بعض الأحيان اإ

لفية الرمقية  ذ تفوق تكل الأدوات واخلدمات الرشوط اليت ينبغي أأن متتثل لها  11 املعززدخل مايل بقانون حق املؤلف للأ اإ

لفية الرمقية. وتتضمن هذه  من 512ية يك تكون أأهال للحامية الترشيعية بناء عىل الفقرة الرشاكت التجار  قانون حق املؤلف للأ

 12(، وبرانمج حبث غوغل املوثوق حلذف حق املؤلفYouTube Content IDالنظم معرف احملتوى اخلاص بيوتيوب )

لكرتونية عددا من الأدوات . ويف جمال حامية العالمات التجار 13وأأداة فيس بوك لإدارة احلقوق ية، يتيح كبار مزودي التجارة الإ

القانونية اليت تساعد ماليك العالمة التجارية عىل حامية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم. وتضم هذه املبادرات برانمج 

ي ة يف جمال التجارة وأأداة فيس بوك للملكية الفكري 15، وجسل أأمازون للعالمات التجارية14ابي ملاكل احلقوق املؤكد اإ

 .16والإعالانت

لفية  .12 ضافية تدمع امحلاية اليت متنحها أأحاكم قانون حق املؤلف للأ ومينح نرش هذه الأدوات الطوعية طبقات حامية اإ

آخر، وتعجز أأحياان عن متيزي الغث من السمني  ىل أ لكرتوين اإ الرمقية. غري أأن هذه الأدوات الطوعية ملكفة وختتلف من موقع اإ

ىل بعض الاس تنتاجات اخلاطئة اليت تصنف بعض احملتوايت املرشوعة كتعدي(. )أأي تتوصل  اإ

لفية الرمقية املعزز عددا من الفوائد، .13 ، وخفض 18الفعاليةدرجة عالية من و  17الرسعةمثل  وحيقق قانون حق املؤلف للأ

خدمات الإنرتنت اليت متكل  التاكليف عىل مجيع الأطراف يف حاةل الأدوات املؤمتتة، أأو عىل الأقل خفض التاكليف عىل

لفية الرمقية املعزز من 19املوارد الاكفية لالستامثر يف التدابري الطوعية . ومتكن الأدوات اليت ينص علهيا قانون حق املؤلف للأ

                                         
)واذلي يبني برانمج حذف حق املؤلف املوثوق املتاح "ملاليك حق املؤلف اذلين دلهيم جسل مثبت من  38ص  ، ورد ذكر املرجع سابقا،حيارب غوغل القرصنة

، 3، ص فيس بوك وحامية امللكية الفكرية(، 2018الإشعارات ادلقيقة وحاجة ملحة لإرسال أ لف الصفحات الالكرتونية يوميا"(، دراسة فيس بوك )ديسمرب 

 https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2018/12/facebook-ip-protection.pdfالعنوان الالكرتوين: وملزيد الاطالع ميكن زايرة 

ذا أأراد أأن حيجب مجيع مقاطع الفيديو اليت تس تجيب لعدد من املعايري، فاإن الطلب املذكور يعفي صاحب احلقو  ق من اإرسال )وتنص عىل أأن "صاحب احلقوق اإ

ذا اكنوا يمتتعون ابحلقوق الرضورية".(.تقارير يف املس تقبل، طامل  ا مل ينجح املس تخدمون يف دحض أأوجه احلجب اإ
 نفس املرجع.  10

 نفس املرجع.  11

 .38، ورد ذكر املرجع سابقا، ص كيف حتارب غوغل القرصنة  12

 .3اإىل ص 1، ورد ذكر املرجع سابقا، الصفحات من صفيس بوك وحامية امللكية الفكرية  13

14  program.html-owner-rights-marketing/verified-and-center/listing-https://pages.ebay.com/seller. 

15  https://brandservices.amazon.com/. 

 .4وص 3، ورد ذكر املرجع سابقا، صفيس بوك وحامية امللكية الفكرية  16

 .2، ورد ذكر املرجع سابقا، ص وك وحامية امللكية الفكريةفيس ب؛ 30، ورد ذكر املرجع سابقا، ص كيف حيارب غوغل القرصنة  17

، ، امللكية الفكريةفيس بوك؛ 37، ورد ذكر املرجع سابقا، ص كيف حيارب غوغل القرصنة  18

https://transparency.facebook.com/intellectual-property. 
 .121، ورد ذكر املرجع سابقا، ص التطبيقات اليومية لالإخطار واحلذف  19
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية، ومن حتقيق دخل مايل لأحصاب تكل احلقوق. وعىل سبيل املثال، حصل صن اع احملتوى عىل  اإ

 .20مليار دولر أأمرييك لصناع احملتوى يف القطاع املوس يقي 6ارات بفضل نظام معرف احملتوى اخلاص بيوتيوب، ومهنا امللي

لفية الرمقية املعزز عددا من التحدايت، ومهنا التلكفة. وقد بلغت  .14 من هجة أأخرى، تواجه نظم قانون حق املؤلف للأ

. ويف بعض الأحيان 2018مليون دولر أأمرييك، اإىل حدود  100 21استامثرات يوتيوب، من أأجل تطوير معرف احملتوى

ىل الرتكزي عىل أأصناف معينة  ىل الفعالية وادلقة. وبصفة خاصة، متيل تكنولوجيات الفلرتة اجلاهزة اإ تفتقر فالتر احملتوى املؤمتتة اإ

ذات مغزى للمحتوى املنشور عىل املصنفات السمعية البرصية، وقد ل تكون قادرة عىل منح أأي حامية مثل  من املصنفات،

يالء اهامتم خاص ابلنتاجئ  حداث العديد من أأنواع املصنفات اخملتلفة. وينبغي اإ املواقع الالكرتونية اليت تتيح للمس تخدمني اإ

ىل تقييد أأشاكل مرشوعة من حرية التعبري. ذ قد تؤدي فلرتة احملتوى أأو حذفه بشلك غري مربر اإ  اخلاطئة اإ

ىل أأخرى،  الهُنجيات أأو ال ل  ول ميكن نقل .15 لفية الرمقية املعزز من بيئة اإ املس تخدمة يف نظم قانون حق املؤلف للأ

ذ تقتيض لك لزامية عىل تنفيذ تكلطريقة  ابس تثناء بعض احلالت النادرة، اإ ضفاء الصبغة الإ  الهُنج تطويرا مفصال. وقد يؤدي اإ

خراج الرشاكت الصغرية من ال  سوق. ويف هذا الصدد، علق أأحد احملامني من القطاع بأأن اإىل حتصني الرشاكت الكربى واإ

لزامية "س تضع عبء غري مرشوعا عىل الرشاكت الأصغر جحام"  .22الفلرتة الإ

لفية الرمقية املعزز الإضافة عندما تنرشها الرشاكت طوعيا برشط أأن متكل  .16 جامل تقدم نظم قانون حق املؤلف للأ واإ

جناح  نرش النظم. وتعد  أأدوات فلرتة احملتوى عند التحميل والتعرف املؤمتت عىل احملتوى تكل الرشاكت املوارد الكفيةل ابإ

ذا  ملكفة، كام أأن النتاجئ ل ختلو من الأخطاء، وس يؤدي نرشها عىل نطاق واسع اإىل عدد من العوامل اخلارجية غري احملبذة، اإ

ىل القدرات التكنولوجيات واملوا نرتنت املعنية تفتقر اإ رد الرضورية لإدارة النتاجئ اخلاطئة. وعىل الأرحج، اكنت خدمات الإ

س تواصل الرشاكت الصغرية اليت مل تبلغ جحم يوتيوب أأو فيس بوك التعامل مع طلبات احلجب يدواي، وس تخترص وقت الرد  

 عىل الطلبات لكام كرب جحمها.

 بعض الأمثةل: غوغل ويوتيوب وفيس بوك .رابعاً 

ثر بناء عىل تقارير الشفافية من غوغل .17 ، حذف غوغل بعض مليارات الروابط الالكرتونية من خدمة غوغل للبحث، اإ

ىل تعممي معلية حذف احملتوى املتعدي عىل حق املؤلف 201024بشأأهنا، وقد سعى غوغل، منذ  23ورود طلبات حسب ، اإ

                                         
 .21، ورد ذكر املرجع سابقا، ص كيف حيارب غوغل القرصنة  20

 .27، ص نفس املصدر  21

، تيسري احملتوى وحذفه ابلقدر املناسبصدرت التعليقات عن شون ماكغيلفراي، مدير الشؤون القانونية والئامتن والسالمة، موقع فمييو، خالل مؤمتر   22

. وميكن 2019فرباير  5ملان الأورويب املعنية جبدول الأعامل الرمقي، ابلشرتاك مع اجلامعة الاكثوليكية يف لوفني يف وقد نظمته فرقة العمل بني اجملموعات يف الرب 

)وردت التعليقات يف ادلقيقة  https://alde.livecasts.eu/content-moderation-and-removal-at-scale: الاطالع عىل الفيديو عىل العنوان التايل

ذا اكنت التقييدات سارية عندما اكنت املنصات الكبرية املوجودة الآن بصدد بناء ذاهتا، ملا اكن لها وجود حاليا. فهذه التقييدات مف اثنية: 15و 3 رطة كثريا. "اإ

ذا اكن لبد من وضع هذه الفالتر الضخمة اليت حتجب لك يشء، حىت قبل وضع اخلطوات الأوىل، فذكل س يوأأد الرضيع يف املهد،  وس يكون مأ هل الفشل )...( اإ

 بلك بساطة"(.
23  https://transparencyreport.google.com/copyright/overview. 

 .8، ورد ذكر املرجع سابقا، ص كيف حيارب غوغل القرصنة  24
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متجر غوغل مثل  من نتاجئ البحث. وقد حذف غوغل أأيضا املاليني من الروابط الإلكرتونية من خدمات غوغل الأخرى

. 25( وصور غوغل وخرائط غوغلGoogle Drive(، وخدمة غوغل لتخزين امللفات )Google Play Storeللتطبيقات )

ويلزتم غوغل ابستامثر موارد املنصة ملعاجلة القضااي املتعلقة ابلإشعارات التعسفية الرامية اإىل حذف أأشاكل مرشوعة من حرية 

 .26الباطةل التعبري، وابلإشعارات املعاكسة

مليون دولر أأمرييك لإنشاء معرف  100ومثلام ورد فامي س بق، استمثرت خدمة يوتيوب التابعة لغوغل أأكرث من  .18

. وميك ن معرف احملتوى أأحصاب احلق املوثوقني من املطالبة حبقهم 27احملتوى وزايدة مراجعة احملتوى سواء املؤمتت أأو البرشي

ذا رغبوا يف حمتوى معني مبارشة عىل منصة يوت  يوب. وحيق هلم، بعد ذكل، الاختيار بني حذف احملتوى، أأو "املطالبة" به، اإ

يف ذكل، أأي أأن أأحصاب احلق يس تلمون نصيهبم من املداخيل املتدفقة املرتبطة ابلإعالانت اليت ترفق ابحملتوى املذكور. 

بقا ذ ميكن ذكل من اإ دراج خيار الإعالانت الفائدة مجليع الأطراف، اإ ء احملتوى اذلي يتنازع حوهل املس تخدمون متاحا وحيقق اإ

 عىل الإنرتنت، بيامن يتلقى صاحب احلق دخال مل يكن حيصل عليه يف السابق.

ىل نظام الإشعار 98وتعاجل  .19 % من القضااي املتعلقة حبق املؤلف عىل يوتيوب، عرب نظام معرف احملتوى، بدل اللجوء اإ

حب، وقد عوجلت  ىل تدخ ل ماكل حق 2017احملتوى يف  % من مطالبات معرف98والس  ، بطريقة مؤمتتة دون احلاجة اإ

. وعالوة عىل امتثالها حلق املؤلف، حذفت يوتيوب املاليني من مقاطع الفيديو اليت تعدت عىل اخلطوط التوجهيية 28املؤلف

 .29ملس تخديم يوتيوب

دارة احلقوق وأأداة امللكية الفكرية يف أأداة فيس بوك لإ مثل  ومثلام ذكر سابقا، أأنشأأت فيس بوك العديد من الأدوات .20

ىل احليلوةل دون أأي تعدي حممتل عىل  جمال التجارة والإعالانت، كام اختذت فيس بوك عددا من املبادرات الأخرى الرامية اإ

ىل مقاطع الفيديو عىل منصيت فيس بوك  دارة احلقوق من أأجل التعرف اإ حقوق امللكية الفكرية. ويس تخدم أأحصاب احلق أأداة اإ

نس تغرام، ومهنا مقاطع الفيديو خالل البث املبارش، وميكن لأحصاب احلق أأمتتة العمل اخملتار يف تكل احلاةل، سواء عرب و  اإ

رسال  ىل اإ جحب احملتوى أأو املطالبة ابملداخيل أأو مراقبة احملتوى أأو الإبالغ عن احملتوى من أأجل حذفه، مما يقلل من احلاجة اإ

ضافية يف وقت لحق، كام  تتيح أأداة امللكية الفكرية يف جمال التجارة والإعالانت عددا من الوظائف املشاهبة يف تقارير اإ

خدمة فيس بوك لالإعالانت. وقد مكنت هذه الأدوات بشلك مشرتك من حذف ماليني احملتوايت يف ش ىت اخلدمات التابعة 

ىل املطالبات املتعلقة ابمللكية الفكرية  .30لفيس بوك، ابلستناد اإ

                                         
 .62وص 61، ص رجعنفس امل  25

 .31وص 45، ص املرجعنفس   26

 .27، ص املرجعنفس   27

 .24، ص املرجعنفس   28

29  policy/removals-https://transparencyreport.google.com/youtube. 

 .3اإىل ص 1فيس بوك وحامية امللكية الفكرية، ورد ذكر املرجع سابقا، من ص  30
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 اخلالصة .خامساً 

نشاء العديد من اخلدمات واملنصات اخملتلفة اليت يس تعملها املس تخدمون للتواصل  .21 ىل اإ أأدى التنوع يف بيئة الإنرتنت اإ

اي عىل حقوق امللكية الفكرية.  اء التنوع املذكور تعددت الس ياقات اليت قد تشهد تعد  والتعبري عن أأفاكرمه بش ىت الطرق. وجر 

ىل تطوير حلول فريدة معدةل لتالمئ بيئة الإنرتنت اخلاصة هبا. وميكن خلدمات وختتلف الرشاكت يف جحمها، و  حتتاج لك مهنا اإ

الإنرتنت الكبرية أأن تستمثر دون هوادة لإنشاء نظم معقدة ومؤمتتة بأأقىص درجة غري أأن الرشاكت الناش ئة والرشاكت الصغرية 

دمات الإنرتنت اجلادة، بعني الاعتبار املسائل املتعلقة ابمللكية واملتوسطة متيل لالعامتد عىل الردود اليدوية. وتأأخذ مجيع خ

 الفكرية يف معليات تيسري احملتوى وختتار الاسرتاتيجيات املناس بة للحالت اخلاصة هبا.

 ]هناية املسامهة[
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 يف حامية امللكية الفكرية (Alibabaاإجنازات مجموعة عيل اباب )

عداد الس يدة تشينغ جونفانغ، رئيسة  دارة مسامهة من اإ  *اخملاطر، مجموعة عيل اباب، هانغتشو، الصنياإ

 ملخص

جراء معامالت جتارية يف أأي ماكن. وتأأمل عيل اباب يه  (Alibabaعيل اباب )اكنت املهمة املعلنة جملموعة منذ نشأأهتا،  تيسري اإ

نشطة التجارية، وابلتايل، خلق عامل معومل يكون ال أأن تضمن  للك فرد فيه ثورة التكنولوجية اجلارية التطور الإجيايب واملنظم للأ

ن التغيري التكنولويج ل جيلب فرًصا خللق املعرفة  منل حصة يص يف حت ق وهل احله، ؤديدور ي النتيجة. ومع ذكل، فاإ

امية امللكية الفكرية مسأأةل تشغل العامل وحوالابتاكر حفسب، بل قد يثري أأيًضا حتدايت يف وجه حامية امللكية الفكرية. 

جتارة التجزئة والمتويل والتصنيع  شلك جديد يفبصفهتا رائدة ومروجة ل  ،عيل ابابرشكة ا. وتقف دوليوتتطلب تعاواًن 

حتدايت امللكية الفكرية. وتوفر جتربُة عيل اباب واحللول اليت  ونواهجمن ية طليعوالتكنولوجيات اجلديدة والطاقة اجلديدة، يف 

دارة امللكية الفكرية يف عرص الاقتصاد الرمقي اجلديد. ة يف اإ  تقرتهحا رؤيًة متبرص 

مت منصة "عيل اباب" اإسهاما كبريا يف التعاون الاجامتعي يف جمال حامية عاًما، أأسه 18عىل مدى  أأول.

 الفكرية امللكية

نشاهئا .1 لت ،نشطت مجموعة عيل اباب يف جمال حامية امللكية الفكرية منذ اإ مسؤولياهتا مكنصة للتجارة الإلكرتونية  فتحم 

قانونية ذات الصةل ابقتصاد السوق. ومحلاية منتجاهتا دارة امللكية الفكرية عىل أأساس املبادئ الاخلاصة ابإ قواعدها  تروطو  

ايت عىل امللكية الفكرية، أأنشأأت عيل اباب فريقًا تقني ا حمرتفًا لتحديد  ضدمليار،  1.5املتاحة عىل الإنرتنت والبالغ عددها  التعد 

زالهت مالإبالغ عهنو  ابئعهيااملنتجات املقدلة و آنيبطريقة  مواإ مك وفقًا جملموعة اكمةل من القواعد، مبا يف ذكل القواعد اليت حت ةأ

زاةل املنتجات املقدلة بناًء عىل املعلومات املقدمة مس بقًا الوالعقوابت. ويتخذ  ةقدلاملحتديد السلع  يتمسأأل فريق التقين قرارات اإ

 من أأحصاب احلقوق املعنيني لتفادي الإزاةل اجملحفة للسلع.

مت عيل ابقد و  .2 نفاذ القانون الصينيةقد  ين اإىل سلطات اإ تقدم ادلمع التقين للسلطات ملساعدهتا و  ،اب تقارير بشأأن املقدل 

 القضااي.هذه يف معاجلة 

ىل منصة عيل اباب محلاية امللكية الفكرية عىل موقع ال  اتعالمال ماليكمن  150،000وميكن أأيًضا لنحو  .3 تجارية النفاذ اإ

ipp.alibabagroup.com  قصد ضامن املعاجلة الرسيعة للشاكوى اليت يرفعوهنا بشأأن املنتجات املدرجة أأو أأوصاف

ى عىل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم.  املنتجات اليت يُزمع أأهنا تتعد 

جراء حفص استبايق ل  .4 ليه أأعاله، تقوم عيل اباب: )أأ( ابإ ية حيمتل أأهنا تتعدى عىل امللك  سلع مدرجةوبناًء عىل ما ُأشري اإ

زاةل بشأأن معاجلة طلبات صاحب احلق و )ب(  ؛الفكرية  حيمتل أأهنا تتعدى عىل امللكية الفكرية.سلع مدرجة اإ

                                         
آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.  * آراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ
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راد تهعومل تزداد وملواهجة حتدايت حامية امللكية الفكرية يف عامل  .5 ، أأنشأأت عيل اباب معهًدا لبحوث امللكية الفكرية. ابط 

يق بني املرشعني والسلطات القضائية واجلهات املنظمة واخلرباء القانونيني التوف مبهمة معهد حبوث امللكية الفكرية يضطلع و 

ىل قواعد مؤسس ية وتعزيز القانون  وغريمه من املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية لرتمجة نتاجئ البحوث ذات الصةل اإ

 وادلويل. احمليل

عيل اباب اليت أأجرهتا من معليات الإزاةل الاستباقية يف املائة  96وتُظهر البياانت الناجتة عن هذه املبادرة البحثية أأن  .6

هيا عىل امللكية الفكريةسلع املدرجة ل حبق ا 2018عام  دراج السلع  ،املشتبه يف تعد   واحدةسلعة وقبل بيع حدثت مبارشة بعد اإ

هيبسبب اليت أأزالهتا عيل اباب السلع املدرجة . واخنفض عدد مهنا يف املائة  67عىل امللكية الفكرية اخنفاًضا كبرًيا بنس بة  اتعد 

أأحصاب احلقوق قبل يف املائة من شاكوى امللكية الفكرية املرفوعة من  96. وتُظهر البياانت أأيًضا أأن 2017مقارنة بعام 

ع ذكل اإىل هجود . ويرج2017يف املائة مقارنة بعام  32وأأن عدد هذه الشاكوى اخنفض بنس بة  ،ساعة 24عوجلت يف غضون 

زاةل  حيمتل أأن تثري اإشاكل. ويشمل ذكل حتديد السلوك املش بوه السلع املدرجة اليت عيل اباب الاستباقية واملتواصةل لتحديد واإ

ذا تأأكدت حاةل الاشتباه، فاإن عيل  للبائع واس تخدام الوسائل التقنية لإجراء أأحباث متعمقة بشأأن السلع املزيفة املشتبه فهيا. واإ

نفاذ القانون يف مواهجة بيع املنتجات و تفرض عقوابت عىل البائع وفقًا لقواعد النظام الأسايس للمنصة، اباب  تساعد واكلت اإ

ىل الشاكوى املرفوعة من املس هتلكني بشأأن املنتجات املقدلة،  اكنت نس بة الطلبات اليت اشتبه بأأهنا مقدلة املقدلة. واستناًدا اإ

 .20171 يف املائة مقارنة بعام 26، وهو ما ميثل اخنفاًضا بنس بة ،00010طلبية من أأصل  1.11هو فقط 

 

                                         
https://www.alizila.com/wp-، متاح عىل: 2018(، التقرير الس نوي محلاية حقوق امللكية الفكرية لعام 2019)مايو  عيل ابابانظر مجموعة   1

content/uploads/2019/05/Final_Alibaba_2018_IPR_Report.pdf. 
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مياان راخسا بأأن التكنولوجيا س تقدم مزيدا من احللول محلاية امللكية الفكرية اثنيًا.  عيل اباب تؤمن اإ

ملشلكة التقليد  أأن تضع حداً أأيضًا مبقدورها و  ،املسائل الاجامتعيةبعض التكنولوجيا أأن تقدم حلول ملعاجلة مبقدور  .7

ابس تخدام تكنولوجيا جديدة، و يفوربشلك واسعة الانتشار. وتس تطيع عيل اباب جحب أأي عنرص أأو متجر يثري الريبة، 

مناذج الكشف عن التقليد وخوارزميات التعرف عىل الصور وخوارزميات التعرف ادلليل وقواعد معرفة املنتج تشمل 

ومناذج العينات ومنصات التعاون بني املؤسسات واحلكومة للأشخاص،  الهوية البيومرتيةواثئق و الفوري  وأأنظمة الاعرتاض

عيل اباب  ابتكرهتادرجة ورصد البث املبارش. وحصلت احللول التقنية اليت  360ورصد التجار بزاوية  ،وحتليل الشعور دلليا

 يف جمال حامية امللكية الفكرية عىل اعرتاف عاملي مزتايد.

أأفضل بيئة  جياد ذكل، ل تدخر عيل اباب أأي هجد يف تطوير أ ليات جديدة محلاية امللكية الفكرية هبدف اإ عالوة عىلو  .8

ممي ااية التصعيل اباب محلبرانمج الرشكة ت طلق، أأ 2018لرشاكت الصغرية واملتوسطة. ويف أأغسطس ل محلاية امللكية الفكرية 

يداع احمل يس. واستناًدا اإىل هنج خام2ةالأصلي لكرتونيا وظهور املنتج لأول مرةاور )اإ يداع التصممي الأصيل، ومعاجلة ، الأدةل اإ واإ

أأصلية أأطلقت لأول مرة عىل  الشاكوى، وتسويق امللكية الفكرية(، هيدف الربانمج اإىل حامية املنتجات اليت جتسد تصاماميً 

عيل  برانمج"صور واحلوس بة السحابية، فاإن منصات التجارة الإلكرتونية لعيل اباب. واستناًدا اإىل خوارزميات التعرف عىل ال

 هتمن النسخ غري املرخص حفسب، بل ميك هنم أأيًضا من تسويق ملكيماملصممني  ةيامكتفي حب" ل ي ةممي الأصليااية التصاباب محل

دارة املتاجر الإلكرتونية. واعتبارا من هناية عام و الرتخيص. عن طريق الفكرية  الربانمج  ، اجتذب2018يعزز القدرة عىل اإ

، (OWSPACE)متحف القرص واملتحف الوطين للصني وفضاء ومن مضهنم صاحب تصممي أأصيل،  1،300أأكرث من 

لكرتونية لأكرث من فلك ف  تصممي أأصيل. وخارج نطاق التصاممي، يرصد الربانمج أأيًضا صور املنتج  2،000بتخزين أأدةل اإ

لكرتونية لعيل اباب حبامية صور  190،000، قام أأكرث من 2018الأصيل. واعتباًرا من هناية عام  اتجر عرب منصات التجارة الإ

                                         
 )متاح ابلصينية فقط(. #//alibaba.comhttps://yc. الرابط انظر  2
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مول أأن تس تخدم املزيد من املنصات مليون صورة من هذا القبيل. ومن املأأ  120أأكرث من توثيق  ىجر و الأصلية،  ممنتجاهت

 حلوًل تكنولوجية مماثةل.

دارة امللكية الفكرية يف عرص الإنرتنت اثلثًا.  "عيل اباب" تدعو اإىل تعاون عاملي يف اإ

جعل التجارة وهو ما  واصل،الإنرتنت مس توى غري مس بوق من أأس باب الرفاه يف عامل مزتايد التش بكة  تلقد وف ر  .9

حمددًا بتفصيل أأكرب بني تقس مي العمل فأأصبح الإنرتنت منحت اجلرامئ العابرة للحدود خصائص جديدة:  أأكرث مشول. بيد أأن

نتاج )التصنيع والرتوجي واملبيعات واخلدمات اللوجستية  أأعضاء العصاابت املتخصصة يف لك حمطة من حمطات سلسةل الإ

خل.(. و   ويزيد من صعوبةأأكرث مراوغة  هملالمركزية، مما جيعل من ا اً أأنشطة العصاابت مزيد أأعطىوخدمات ما بعد البيع، اإ

 ذلكل اكن من الرضوري تعزيز التعاون ادلويل يف جمال ماكحفة هذه اجلرامئ.وتعقهبم. 

نفاذ القانون  عىل أأرض الواقعمجلع بني تكنولوجيا ماكحفة التقليد عرب الإنرتنت والتعاون اب عيل اباب لزتموت .10 مع واكلت اإ

، اخنرطت عيل اباب ملاكحفة التقليد يف 2018لعالمات التجارية لتعقب املُقدلين يف أأماكن معلهم. ويف عام احمللية وأأحصاب ا

قلمي من الأقالمي ذاتية احلمك واملقاطعات والبدلايت،  31مع أأهجزة الأمن العام يف مبارش  تعاون ىل اإ  1،634جرد أأفضت اإ

لقاء القبض عىل ذكل  ىتقليد. وأأد ةمير ج ىل اإ غالق  1،953اإ لتقليد. وقُدرت قمية السلع نشطة امرفقًا لأ  1،542مشتهبًا به واإ

عالوة عىل ذكل، تعد عيل اباب أأول كيان يف الصني يرفع دعوى مدنية بصفته منصة للتجارة و مليارات يوان صيين.  7.9 حبوايل

 وى قضائية هبذه الصفة.دع 83، رفعت عيل اباب 2018عام لغاية هناية ة. و الإلكرتونية ضد ابئعي السلع املقدل  

عالمة جتارية  133، حىت الآن 2017(، اذلي تأأسس يف عام AACAواس تقطب حتالف عيل اباب ملاكحفة التقليد ) .11

قلمي، وتنمتي  16من  ىل أأورواب، و 33 قرابةدوةل واإ يف  24 والأمريكيتنييف املائة اإىل  29يف املائة من هذه العالمات التجارية اإ

ىل الصني. وتشمل هذه العالمات التجارية  صناعة، مبا يف ذكل العناية الشخصية والطعام والرشاب والتكنولوجيا  12املائة اإ

تحالف يف القضاء عىل السلع املقدلة حفسب، بل تعمل معهم أأيًضا ال واملس تحرضات الصيدلنية. ول تساعد عيل اباب أأعضاء 

نتاج  يةوكيف ماكن دلراسة   اً م عيل اباب تقارير هذه املعلومات، تقد  مجع العصاابت الإجرامية. وعند من قبل  هذه السلع وبيعهااإ

نفاذ القانون الصينية وتتعاون معها لترسيع كشف مثل هذه احلالت.  اإىل واكلت اإ

 عيل اباب تلزتم بوضع معيار ذهيب دويل محلاية امللكية الفكرية رابعًا.

واملؤمتر الاستشاري الس يايس للشعب الصيين، وهام دوراتن عامتان تعقدان  2019لعام  انعقاد جملس الشعبأأثناء  .12

ن عيل اباب فهيام تتخذ و س نواي يف الصني  القرارات الس ياس ية الوطنية، قال بعض أأعضاء املؤمتر الاستشاري الس يايس اإ

نرتنت الأش ياء و هاوتشجيع مهنا التعمل ينبغي تس تكشف تكنولوجيات جديدة  زايدة حتسني لأغراض ل، تسل الك سال، مثل اإ

نفاذ العاملي للملكية الفكرية  عيل اباب يف مؤمتر مقة قانون يف رشكة قدرهتا عىل كشف املنتجات املقدلة. وحصل رئيس الإ

 ا هريميسهنعالمة جتارية عاملية، م 300، ومض مدراء تنفيذيني من أأكرث من 2019أأبريل  3اذلي نُظم يف  ةالفاخر املنتجات 

ها منحه  ،ع يف حقوق امللكية الفكرية والتكنولوجياابدالإ انيل ولويس فويتون وتيفاين، عىل جائزة وش اي  حتالف قانون اإ

 . ويوحض هذا النوع من الثناء أأن منوذج التعاون ملاكحفة التقليد اذلي مك نته التكنولوجيا ووضعته عيل ابابةالفاخر املنتجات 

، بعد تكنولوجيات السكك احلديدية فائقة جديد مكعيار ذهيب عاملي اً فايلقى اعرت صبح ورشاكت الإنرتنت الصينية الأخرى أأ 

 الرسعة وتكنولوجيات ادلفع بواسطة الهاتف احملمول.
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نفاذ ال و  .13 عيل رشكة منرب رائد ملناقشة التعاون العاملي يف جمال حامية امللكية الفكرية. ويه لجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ىل لالنضامم ها التام اس تعداد تعرب عناجلهود املتواصةل لتطوير قواعد حامية امللكية الفكرية والتعاون، و أأمهية تدرك اباب  هذه اإ

 واملسامهة يف اجملمتع. االعملية واملشاركة الفعاةل فهي

 ]هناية املسامهة[
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 التقليدملنع  أأمازونمبادرات 

عداد الس يد كريس توفر أأودلنو،   العالمات وسالمة س هتكلامل امللكية الفكرية و  -الس ياسة العامة  املدير املسؤول،مسامهة من اإ

 ، أأمازون، لندن، اململكة املتحدة  التجارية

 ملخص

ىل أأن تكون الرشكة الأكرث تركزًيا عىل العمالء يف العامل، حيث توفر متاجًرا ميكن للأشخاص من خاللها  أأمازونتسعى  اإ

جياد ها جبد لكسب و موظف يعملرشكة تركز عىل العمالء،  وابعتبارهامن السلع الأصلية.  مجموعة واسعة جداواكتشاف  اإ

عىل اعتبار موارد هائةل  أأمازونللحفاظ عىل الثقة، تستمثر و ، وحتظر الرشكة بشدة بيع املنتجات املقدلة. لهياواحلفاظ عهتم ثق

يف هذه املسامهة، وتعمل ابس مترار عىل ابتاكر وحتسني طرق اكتشاف املنتجات املقدلة ومنعها من الوصول اإىل معالهئا.  أأهنا

تسليط الضوء عىل معلها محلاية حقوق امللكية بغرض  وعالقات التعاون اليت أأقامهتااهتا تشارك الرشكة بعض أأحدث ابتاكر 

نظمة الاستباقية والوقائية املعمول هبا، و العمالء يف متاجرها.  مع ثقةال الفكرية وبناء  يف  99أأكرث من  فقد ُوهجتنتيجة للأ

خطارأأي  ايرد بشأأهنأأمازون اليت مل  العمالء اإىل صفحات زايراتاملائة من   ابحامتل التعدي علهيا. اإ

 مقدمة أأولً.

 التجارية والعالمات الالزتام حبامية العمالء أألف.

ىل أأن تكون الرشكة الأكرث تركزًيا عىل العمالء يف العامل، حيث توفر متاجًرا ميكن للأشخاص من  .1 تسعى أأمازون اإ

جياد واكتشاف مجموعة واسعة جدا من السلع الأصلية.  وابعتبارها رشكة تركز عىل العمالء، يعمل موظفوها جبد خاللها اإ

لكسب ثقة العمالء واحلفاظ علهيا، وحتظر الرشكة بشدة بيع املنتجات املقدلة. وللحفاظ عىل الثقة، تستمثر أأمازون موارد 

 .اوصول اإىل معالهئهائةل عىل اعتبار أأهنا تعمل ابس مترار عىل ابتاكر وحتسني طرق اكتشاف املنتجات املقدلة ومنعها من ال

صوت معالء ، رشكة 100هاريس لأفضل أأكس يوس أأجرته رشكة س تطالع رأأي لوفقًا و عىل مدار الأعوام الثالثة املاضية، و 

 1ابعتبارها الرشكة الأكرث شهرة.أأمازون علهيا 

آخر الابتاكرات ابء.  أ

اية حقوق محلهجود الرشكة  عىللتسليط الضوء  وأأقامت عالقات تعاونأأمازون العديد من الابتاكرات  أأبدعت .2

نظمة الاستباقية والوقائية املعمول هبا، فقد  مع ثقةال امللكية الفكرية وبناء   99أأكرث من  ذهبتالعمالء يف متاجرها. ونتيجة للأ

خطار ابحامتل التعدي علهيا.  يف املائة من زايرات العمالء اإىل صفحات أأمازون اليت مل يرد بشأأهنا أأي اإ

                                         

آراء الأمانة أأو أأي من ادلول الأعضاء يف الويبو.   آراء املؤلفني وحدمه، ول تعكس أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ

 .harrispoll-https://theharrispoll.com/axios-100/انظر   1
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مرشوع القضاء ، والشفافية، و التجارية العالمات التالية ثالثة من هذه الابتاكرات ابلتفصيل: جسلتصف الأقسام و  .3

حامية  يف توفريومرشوع القضاء عىل السلع املقدلة  التجارية العالمات جحر الزاوية يف لك من جسلويمتثل . عىل السلع املقدلة

زاةل املنتجات ، تقو وبزتويدها خبربة التعمل الآيل لأمازونتلقائية.  املشتبه فهيا  املقدلةم معليات امحلاية التلقائية بفحص املتاجر واإ

 بشعاراهتم وعالماهتم التجارية وبياانهتم الرئيس ية الأخرى حول أأمازون التجارية العالماتماليك  يزودو بشلك استبايق. 

ارات حتديث لقوامئ املنتجات لك يوم، حبثًا عن مبسح أأكرث من مخسة ملي أأمازون، بيامن تقوم اخلاصة هبم التجارية العالمات

 أأشاكل توقف ،، ويف املتوسطالتجارية العالمات اختربت الرشكة هذه امحلاية ال لية لعدد منو مشتبه هبا.  منتجات مقدلة

زالهتا بشلك تفاعيل ابإ  مقارنةاملنصة  عىل هبا مشتبه مقدلة منتجات ظهور مرة 100 استبايق بشلك هبا اخلاصة التلقائية امحلاية

 .التجارية العالمات عىل أأساس تقارير

 التجارية  العالمات جسل اثنيًا.

تش متل هذه الأدوات عىل و . التجارية عالماهتم أأدوات متقدمة لأحصاب احلقوق محلاية التجارية العالمات جسل يتيح .4

ماكانت حبث قوية تعمتد عىل النصوص والصور، ابلإضافة اإىل وسائل حامية   ابلتعدايتتلقائية تس تخدم التعمل الآيل للتنبؤ اإ

الآن تأأثري أأكرب عىل صفحات تفاصيل املنتج، وابلتايل ميكهنم ضامن دقة ملاليك العالمات التجارية  أأصبحو املس تقبلية ومنعها. 

لت الرشكة أأكرث حىت الآن، جسو . أأمازونعىل السلع رشاء ل معلومات املنتج، وميكن للعمالء اختاذ قرارات واثقة ومس تنرية 

 .التجارية العالمات يف مجيع أأحناء العامل يف جسل جتارية عالمة 130000من 

أأايم يف الأس بوع، للرد عىل  7وساعة يوميًا،  24أأيًضا فريقًا عاملًيا من احملققني متاًحا عىل مدار  أأمازونأأنشأأت و  .5

خطارات جراء بشأأهنا.  التعدي اإ  .بعجاةلمثل هذه الإشعارات  ويتعامل معاحملمتل واختاذ اإ

عالمة جتارية ماليك العالمات التجارية  جيب أأن يكون دلى ،التجارية العالمات لدلخول يف جسل وليكونوا مؤهلني .6

ىل أأو الصور  النصوصجيب أأن تكون العالمة التجارية قامئة عىل و مسجةل نشطة يف لك بدل يرغبون يف التسجيل فيه.  اإ

مكتب  استنادًا اإىلميكن تصنيف العالمات التجارية املؤهةل بشلك خمتلف، و أأو الأرقام. اللكامت أأو احلروف  جانب

 العالمات التجارية املُصدر.

العالمات التجارية الصادرة عن ماكتب العالمات التجارية يف  أأمازون، تقبل التجارية العالمات جسللأغراض و .7

س بانيا والإمارات العربية أأسرتاليا والربازيل وكندا والاحتاد الأورويب وفرنسا  يطاليا والياابن واملكس يك واإ وأأملانيا والهند واإ

 املتحدة واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية.

ضافة مجيع العالمات التجارية النشطة واملسجةل أأمازونلتحسني فعالية امحلاية التلقائية، تشجع و  .8  أأحصاب احلقوق عىل اإ

 .يف أأمازونالتجارية  اتالعالم جسل تسجيليف حساب 

نشاء حساب جسلو  .9 وتسجيل أأول عالمة جتارية، ميكن لأحصاب احلقوق بعد ذكل  يف أأمازون التجارية العالمات بعد اإ

جديدة" يف الصفحة الرئيس ية عالمة جتارية  تسجيل عالمة جتارية أأخرى يف أأي وقت عن طريق النقر فوق "تسجيل

ضافة عالمة جتارية جديدة اإىل عالمة مسجةل ابلفعل عن طريق تسجيل ادلخول اإىل ميكن لأحصاب احلقوق و حلساابهتم.  اإ

ضافية" مضن و . التجارية العالمات حساابهتم وزايرة صفحة دمع جسل ضافة عالمات جتارية اإ ينبغي علهيم ببساطة النقر عىل "اإ
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اجلانب الأيرس من الصفحة واتبع  " يف القامئة املوجودة عىلاخلاصة بك التجارية العالمة قسم "حتديث ملف تعريف

 املوحضة. اخلطوات

وقبول الرشوط والأحاكم، ميكن  التجارية  العالمات يف جسلللعالمة التجارية  مبجرد تسجيل صاحب احلقو  .10

ضافيني جيب أأن يكون دلى مجيع و ، مبا يف ذكل الوالكء. تكلللعالمة التجارية  للمس تخدم تقدمي طلب لإضافة ممثلني اإ

ميكن لأحصاب احلقوق بدء معلية و . التجارية العالمات تسجيل ادلخول اإىل جسلل  اخلاصة هبم عامتد بياانت الااملس تخدمني

ضافيني عن طريق تسجيل ادلخول اإىل حساابهتم والتصال بفريق دمع جسل ضافة ممثلني اإ  .التجارية العالمات اإ

دراجل تسمح أأمازون و .11 شجع وت . يف القامئة الفكرية لأحصاب احلقوق حقوق امللكية تتعدى عىلاملنتجات اليت  ابإ

ساءة اس تخدام  خطار  ملكيهتم الفكريةأأحصاب احلقوق اذلين دلهيم خماوف من اإ  عن طريق الإبالغ عن أأداة أأمازونعىل اإ

ية امللك ميكن لأحصاب احلقوق الإبالغ عن الانهتأاكت غري املرتبطة بـو . التجارية العالمات جسليف  تنهتأاكالا الإبالغ عن

"الإبالغ عن انهتاك" لالإبالغ عن  عىل، وذكل ابلنقر التجارية العالمات يف أأي وقت من خالل فريق دمع جسل الفكرية

 كام هو موحض". ليسمشالكت مثل "

ذا مل يكن دلهيم حساب مس تخدم يف  تعدايت امللكية الفكريةميكن لأحصاب احلقوق الإبالغ عن و  .12 املزعومة حىت اإ

حقوق امللكية بشأأن نهتأاكت املزعومة لإبالغ عن الاللجمهور بغرض ا متاحة اس امترةأأمازون  وتوفر. التجارية العالمات جسل

 2رباءات.الالفكرية والعالمات التجارية و 

 الشفافية اثلثًا.

دة عىل حعنرص  لك، ويه خدمة تتبع للجمهوريف الولايت املتحدة الأمريكية، أأطلقت أأمازون أأيًضا خدمة الشفافية  .13

ىل العمالء. هاعىل حتديد املنتجات املقدلة ومنع ماليك العالمات التجارية  تساعدواليت  ليك ملا تتيح الشفافيةو  3من الوصول اإ

ومن مث . أأداة التوس ميللك وحدة منتج تصنعها  مشلك من احلروف والأرقامتعيني رمز أآمن وفريد  العالمات التجارية

لضامن حشن  املعاجلةسحها داخل مراكز مت عن هذه الرموز و  أأمازونتبحث و املنتجات.  للتحقق من أأصاةلاملعلومات  تُس تخدم

 عىل الشفافيةللتسوق أأو تطبيق  أأمازونعالوة عىل ذكل، ميكن للعمالء اس تخدام تطبيق و املنتجات الأصلية فقط للعمالء. 

 .امنتجاهتم بغض النظر عن ماكن رشاهئللتحقق من أأصاةل هواتفهم احملموةل 

وقد الشفافية يه خدمة حتويلية متكن أأحصاب حقوق امللكية الفكرية من حامية معالهئم وماكحفة املنتجات املقدلة. و  .14

ىل  500فورتشني  الواردة يف تصنيف جمةل رشاكتبدءًا ابل ) جتارية  عالمة 2000أأكرث من جسلت  رشاكت ال اإ

 ديدة(.اجل ناش ئةال 

                                         
عىل:  الاس امترةعىل هذا  الاطالع، عىل سبيل املثال، ميكن amazon.comعىل موقع   2

https://www.amazon.com/report/infringement 
 .https://brandservices.amazon.com/transparencyانظر:   3
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 مرشوع القضاء عىل السلع املقدلة رابعًا.

ىل الأدوات املذكورة أأعاله، قامت أأمازون أأيًضا باب .15  برانمج، وهو وضع مرشوع القضاء عىل السلع املقدلةلإضافة اإ

بني تكنولوجيا  هذا املرشوعجيمع و عىل السلع املقدلة. ضاء عىل الق مساعدهتممن خالل ة ماليك العالمات التجاري جديد ميك ن

 ملكيهتم الفكرية مبعرفة خاصة عن ماليك العالمات التجارية اإىل جانب تزويدوالابتاكر،  ،املتقدمة، والتعمل الآيلأأمازون 

واخلدمة اذلاتية لإزاةل املنتجات منتجاهتم من خالل ثالث أأدوات قوية )امحلاية ال لية،  تقليدلكتشاف  الوسائلوأأفضل 

 4(.برمق تسلسيل املنتجاتوتزويد ، املقدلة

ىل  املنتجات املقدلةيف السابق الإبالغ عن  مات التجاريةماليك العال اكن يُطلب منو  .16 ، واليت حتقق بعد ذكل أأمازوناإ

طار . الالزمة جراءاتوتتخذ الإ يف التقارير  زاةل قامئة ملاليك العالمات التجارية  مرشوع القضاء عىل السلع املقدلة، ميكنويف اإ اإ

يك العالمات لملا اخلدمة اذلاتية اجلديدة، واليت ميكن من خاللها سهوةل، ابس تخدام أأداةب ، برسعة و بنفسها املنتجات املقدلة

زالهتا من املتجر. التجارية  املعلومات ملنع قوامئ لأمازون هبذه معليات امحلاية التلقائية  وتُغذىالتحمك مبارشة يف القوامئ واإ

 يف املس تقبل. املنتجات املقدلة

بيهنا أأن نقاط القوة املشرتكة  ترىمس توى غري مس بوق من املسؤولية لأهنا ماليك العالمات التجارية  أأمازون وحتمل .17

ىل يميكن أأن وبيهنم  احلفاظ عىل مس توى عاٍل من  ماليك العالمات التجارية جيب عىلو . اختفاهئا متاماً دفع املنتجات املقدلة اإ

تشمل العمليات القامئة لتعزيز و  .سلع املقدلةمرشوع القضاء عىل ال اليت حصلوا علهيا من خالل متيازات ادلقة للحفاظ عىل الا

ساءة اس تخدام الأدوات. والرصدادلقة التدريب كجزء من التسجيل يف مرشوع القضاء عىل السلع املقدلة   املس متر ملنع اإ

. لمنتجل  الرمق التسلسيلأأيًضا اس تخدام  ملاليك العالمات التجارية كجزء من مرشوع القضاء عىل السلع املقدلة، جيوزو  .18

يف متاجر أأمازون  املعروضة للبيعالعالمات التجارية  منتجات، ميكن حفص أأصاةل لك منتج من هذا الرمق التسلسيل وبفضل

مالكو  لمنتج رمًزا فريًدا للك وحدة يمت تصنيعها، ويضعل  تسلسيلالرمق ال توفر خدمة و . خلوها من التقليد بشلك فردي وتأأكيد

منتج يس تخدم  يقدم طلب عىلعندما و منتجاهتم كجزء من معلية التصنيع اخلاصة هبم.  هذه الرموز عىل العالمات التجارية

يقافه  التقليدتحقق مهنا، وابلتايل ميكن اكتشاف ويُ حصة معلية الرشاء  تُفحص، أأمازونيف متاجر  التسلسيلالرمق خدمة  واإ

ىل   .العمالءللك وحدة منتج قبل أأن يصل اإ

يف مرشوع القضاء عىل السلع  برمق تسلسيلمنتجاهتم  بزتويدغري ملزمني ماليك العالمات التجارية  عىل الرمغ من أأنو  .19

برمق تسلسيل هو أأداة قوية لكتشاف  املنتجاتحيققون أأفضل النتاجئ. وابلتايل فاإن تزويد  بذكلاملقدلة، فاإن اذلين يقومون 

ىل العمالء.  اليت سزيودوهنا برمق يف حتديد املنتجات  احلريةالعالمات التجارية ملاليك و ومنع املنتجات املقدلة من الوصول اإ

ىل امحلاية ال لية والنفاذ، والتسجيل يف مرشوع القضاء عىل السلع املقدلة، تسلسيل  زاةللإ  اخلدمة اذلاتيةواس تخدام  ،اإ

 0.01تلكفة ترتاوح بني  دفع لسيلتزويد املنتج ابلرمق التس أأولئك اذلين خيتارون اس تخدام خدمة  ويتحمل .املقدلة املنتجات

 .عدد املنتجات حسبدولر أأمرييك للك وحدة،  0.05و

القضاء  ويستند مرشوع. أأمازونالهدف من ذكل هو ضامن حصول العمالء دامئًا عىل سلع أأصلية عند التسوق يف و  .20

ابلعمل مع ملاليك العالمات  محالطويل الأجل واستامثراهتا يف هذا اجملال. وهو يس أأمازونعىل السلع املقدلة عىل معل 

                                         
 ..amazon.com/projectzerohttps://brandservicesانظر   4
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 وتُعترباملنتجات املقدلة.  للقضاء عىلوالتحرك برسعة وعىل نطاق واسع  املشرتكةمن نقاط القوة  والاس تفادة، أأمازون

التعليقات الإجيابية اليت وردت حىت الآن من أأحصاب أأدوات التوس مي اذلين يس تخدمون مرشوع القضاء عىل السلع املقدلة 

 .ؤلمثرية للتفا

 عالقات التعاون خامسًا.

نفاذمع احلكومات وواكلت  أأمازونتعمل  .21  ماليك العالمات مع القانون يف مجيع أأحناء العامل حملاس بة اجملرمني وقد معلت اإ

 .النية لتقايض مبارشة ضد اجلهات الفاعةل السيئةل التجارية 

بداع والرتفيه،تتعاون الرشكة بشلك منتظم مع مجموعات الصناعة، مبا يف ذكل و  .22 ، احتاد الصناعو التحالف من أأجل الإ

 .التقليد، والتحالف ادلويل ملاكحفة يف جمال الس ياراتالتقليد ماكحفة مجعية الأفالم السيامنئية، وجملس و 

، ويه منظمة صناعية تبين اجلسور بني الصناعات التقليد وقعت أأمازون مذكرة تفامه مع التحالف ادلويل ملاكحفةو  .23

نفاذ احملمتل ويساعد يف  التعديلتقيمي  العضوة فيه التجارية ماليك العالمات واصل العمل معوتحقوق امللكية الفكرية. محلاية  اإ

 ماليك العالمات برانمج لتحديد فرص التحسني وتثقيف ُأطلقنتيجة لهذا التعاون، و . النية ضد اجلهات الفاعةل السيئة القانون

 .أأمازونيف  السحبو  الإخطار يتمعلي بشأأن التجارية

ىل عددفعاملي يف معاجلة هذه القضااي.  هنجأأمازون  وتتبع .24 العالمات  من عىل سبيل املثال، يف أأورواب، انضمت اإ

املعلومات اليت ستساعد عىل حامية  تقامساملقدلة عرب الإنرتنت هبدف  السلعتوقيع مذكرة التفامه بشأأن بيع ل الاس هتالكية العاملية 

أأزالت اجلهات املوقعة الناشطة يف فقًا لرصد مذكرة التفامه اليت أأجرته املفوضية الأوروبية، واملقدلة. و  السلعالعمالء من 

أأعىل بكثري من مس توى بسبب التدابري الاستباقية، مع تسجيل أأمازون نتجات يف املائة من قوامئ امل  95.5 السوق امجلاعية

جاميل   .هذه القوامئاإ

 ]هناية املسامهة[
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نس تغرام عىل الفكرية امللكية حامية  فيس بوك واإ

عدادمسامهة  ابرك، اكليفورنيا،  ميلو، فيس بوكالس يد مارك فيوري، املدير واملستشار العام املساعد، امللكية الفكرية،  من اإ

، واش نطن العامصة، الولايت فيس بوكالس ياسات العامة العاملية للملكية الفكرية والتجارة،  رئيسوالس يد بروبري همتا، 

 املتحدة الأمريكية

 ملخص

ما جيري يف العامل واس تطالع للبقاء عىل اتصال مع الأصدقاء والعائةل، فيس بوك قات وخدمات يس تخدم الناس مجموعة تطبي

احملتوى  عدم انهتاكثقون يف ومه وافيس بوك أأن يقوم الأشخاص بذكل تطبيق  ويرغب. عنه والتعبري خياجل أأنفسهمشاركة ما م و 

السلع املقدلة،  فضال عنوالعالمات التجارية  املؤلف حق التعدايت عىلملاكحفة و قوق امللكية الفكرية. حلاذلي يشاركون فيه 

 لالإخطار عاملياً  يتضمن ذكل برانجماً و الفكرية.  هتماختذ فيس بوك العديد من التدابري ملساعدة أأحصاب احلقوق يف حامية ملكي

دارةفيس بوك أأيضا أأدوات متطورة مثل  وابتكر. شامةل بشأأن التعدي املتكرروس ياسة  واحلجب امللكية احلقوق وأأداة  أأداة اإ

رتمبادرات استباقية أأخرى. كذكل  وأأطلقلتجارة والإعالانت، ل  الفكرية أأدوات فيس بوك بتعاون وثيق مع أأحصاب  وطو 

تعمل تدابري و ضامن حامية التعبري القانوين للمس تخدمني. ولمع مراعاة احتياجاهتم املتغرية وحلول السوق اجلديدة، و احلقوق، 

نس تغرامفيس بوك و  لأن  أأحصاب احلقوق، و ا هئاإىل جنب مع رشاك جنباً لفيس بوك فكرية حامية امللكية ال من الس بل أأصبحا  اإ

 .الإنرتنت عىلالإبداع والثقافة طالق حراكت الرئيس ية لأ 

ي عىلالإبالغ عن  أأول. نس تغرام امللكية الفكرية عىل التعد   فيس بوك واإ

من املس تخدمني  مينع، والكهام 2امجلاعةومعايري  1برشوط اخلدمة كلتطبيق فيس بو تبدأأ تدابري حامية امللكية الفكرية  .1

عىل  "يوافق املس تخدمون مبوجب "رشوط اخلدمة املثال،عىل سبيل ف. للغريحقوق امللكية الفكرية  يَتعدى عىلنرش حمتوى 

ىأأو مشاركة أأي يشء ... ] لفعلأأنه "ل جيوز اس تخدام منتجاتنا  آخر"  [ يتعد  امجلاعة تتوسع معايري و أأو ينهتك حقوق خشص أ

نس تغرام،عىل و هذه املبادئ.  يف موقع فيس بوك،سموح به عىل امل غري من سموح به امل  حتدداليت  ابلرشكة، اخلاصة ترد  اإ

ضافية  عامة أأيًضا س ياسات فيس بوك نهتجي و . 4واملبادئ التوجهيية 3س تخدامالارشوط  فامي خيصأأحاكم مماثةل  احملتوى  متنعاإ

والس ياسات  5تمبا يف ذكل س ياسات الإعالان معروضة،اذلي ينهتك حقوق امللكية الفكرية يف منتجات وخدمات معينة 

                                         
آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. .* آراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ
 (.2019 يونيو 27)أآخر زايرة يف  https://www.facebook.com/terms ، راجع:فيس بوكلالطالع عىل رشوط خدمة   1
 (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف  https://www.facebook.com/communitystandards ، راجع:فيس بوك جامعةملعرفة معايري   2
نس تغرامملعرفة رشوط اس تخدام   3  (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف  https://help.instagram.com/478745558852511 ، راجع:اإ
 (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف  4105621119https://help.instagram.com/47743 ، راجع:لإنس تغرام املبادئ التوجهييةللحصول عىل   4
 (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف  https://www.facebook.com/policies/ads الإعالنية ، راجع: فيس بوكملعرفة الس ياسات   5

https://www.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/communitystandards
https://help.instagram.com/478745558852511
https://help.instagram.com/477434105621119
https://www.facebook.com/policies/ads
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نس تغرام 7فيس بوكلك من يف  يف جمال امللكية الفكريةأأيًضا مراكز مساعدة  كام توجدلرشكة. اخلاصة اب 6التجارية حيث  ،8واإ

جراءات فيس بوك ع عىلالاطالميكن للمس تخدمني وأأحصاب احلقوق   .بشلك مس تفيض س ياسات واإ

، يوفر فيس بوك قنوات خمصصة لأحصاب احلقوق لالإبالغ عن امللكية الفكريةلضامن معاجلة رسيعة ودقيقة لتقارير و  .2

 9فيس بوك ومن هذه القنوات اس امترات الإبالغ الإلكرتوين املتاحة عىلحقوقهم،  تعدى عىلاحملتوى اذلي يعتقدون أأنه ي 

نس تغرامو  ، وميكن لأحصاب قليدوالعالمات التجارية والت  حق املؤلفلقضااي  اس امترات منوذجية خمصصةفيس بوك  وف ريو . 10اإ

املنشورات من أأنواع احملتوى هذه  بدأأ ت و . فيس بوك خدماتجيدونه مضن احلقوق الإبالغ عن أأنواع خمتلفة من احملتوى اذلي 

 يف حال، برمته دثاحلموعة أأو واجملصفحة والساب واحل تعريف ال لف مب وتنهتييت الإعالانو مقاطع الفيديو و الصور و الفردية 

اي يف اجململأأحصاب احلقوق  رأأى  .يف ذكل تعد 

 يضمفيس بوك، وهو فريق عاملي يف  امللكية الفكريةبواسطة فريق معليات  حقصاحب  همقد  يلك تقرير  ويُعاجل .3

الفريق  يل، فسزي وحصيحا متاكمالاكن التقرير ويف حال رتفني مدربني يوفرون تغطية عىل مدار الساعة بلغات متعددة. حم

 –عادًة خالل يوم واحد أأو أأقل، ويف العديد من احلالت يف غضون ساعات أأو حىت دقائق  –احملتوى املُبلغ عنه عىل الفور 

ا يف حال. ابلإجراءصاحب احلق وخيطر  ن احتاجعلومات أأو أأي نقص يف امل وأأم  ىل توضيح  اإ طلب املزيد ي، فقد ماالفريق اإ

موقع  رىيو من املعلومات، وميكن لأحصاب احلقوق التواصل مبارشة مع الفريق عرب الربيد الإلكرتوين يف هذه احلالت. 

زاةل احملتوى من أأجل فيس بوك أأن هذه املعاجلة اليدوية هممة  وللمساعدة يف فقط، اكمةل وحصيحة تم تقارير  بناء عىلضامن اإ

 .للمس تخدمني املرشوعةحامية حقوق حرية التعبري 

زاةل احملتوى و .4 ىل اإ لعنه، ي املُبلغابلإضافة اإ ن اجمتعت فيس بوك حساابت  عط  ي املتكرر، اإ الظروف مرتكيب التعد 

فات ملعرب  تُرتكباليت  لكية الفكريةالتعدايت عىل امل  اليت ينهتجها فيس بوك عىل التعدي املتكررتنطبق س ياسة و املناس بة. 

نس تغراموحساابت الشخصية فيس بوك  تتخذ الرشكة و . قليدوالعالمات التجارية والت  التعدايت عىل حق املؤلف، مبا يف ذكل اإ

جراءات ضد مصادر احملتوى الأخرى اليت قد تكون متورطة يف  عرب ذاك اذلي يقع صارخ، مثل التكرر أأو امل  التعديأأيًضا اإ

التامة يف حاةل التعدي  زاةلالإ ابلإضافة اإىل معليات وصفحات ومجموعات فيس بوك والإجراءات املتعلقة ابلفيديو وما اإىل ذكل. 

نرش احملتوى لفرتة  منع، قد تتضمن الإجراءات املتخذة ضد الانهتأاكت املتكررة أأو الصارخة قيوًدا أأخرى، مبا يف ذكل املتكرر

 زمنية حمددة.

                                         
  (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف  https://www.facebook.com/policies/commerce ، انظر: التجارية فيس بوكس ياسات ال لالطالع عىل   6

/https://www.facebook.com/help- ، راجع:بشأأن مركز املساعدة يف جمال امللكية الفكرية التابع لفيس بوكملزيد من املعلومات   7

intellectual_property  (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف 
 https://help.instagram.com/535503073130320 ، راجع:بشأأن مركز املساعدة يف جمال امللكية الفكرية التابع لإس تغرامملزيد من املعلومات   8

 (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف 
 ، راجع:اخلاصة بفيس بوك اس امترات الإبالغ الإلكرتوينملزيد من املعلومات حول   9

https://www.facebook.com/help/contact/¬634636770043106?helpref=faq_content  (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف 
نس تغرام اس امترات الإبالغ الإلكرتوينملزيد من املعلومات حول   10 /https://help.instagram.com/contact- ، راجع:اخلاصة ابإ

 (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف  372592039493026

 

https://www.facebook.com/policies/commerce
https://www.facebook.com/help/-intellectual_property
https://www.facebook.com/help/-intellectual_property
https://www.facebook.com/help/-intellectual_property
https://help.instagram.com/535503073130320
https://help.instagram.com/contact/-372592039493026
https://help.instagram.com/contact/-372592039493026
https://help.instagram.com/contact/-372592039493026
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 واحلجب الإخطار ختاذ تدابري أأخرى غريا اثنيا.

ضافية ملساعدة أأحصاب احلقوق يف حتديد احملتوى اذلي حيمتل أأن ميثل  .5 يس متر فيس بوك يف الاستامثر يف تطوير مزيات اإ

ىل الإبالغ عن أأي حمتوى عىل الإطالق. اانهتأاًك والإبالغ عنه، ويف بعض احلالت،  العديد من  وُطورتلقضاء عىل احلاجة اإ

دارةاملنتجات، مثل  هذه ىل تعليقات أأحصاب 12اخلاصة ابلتجارة والإعالانت امللكية الفكريةوأأداة  11احلقوق أأداة اإ ، استناًدا اإ

جراءات فيس بوك عىل مر اليت أأدخلت احلقوق، وقد نتج عن هذا التعاون العديد من التحسينات  عىل س ياسات واإ

زاءيف الواقع، تعد عالقات الرشكة مع أأحصاب احلقوق أأساس ية لهنجها و. الس نوات ذامللكية الفكرية،  التعدي عىل اإ تعطي  اإ

نفاذ اليت   .تضعهاالأولوية للتواصل املبارش معهم ومع أأحصاب املصلحة الآخرين للمساعدة يف صياغة تدابري الإ

دارة .6 نس تغراميو عىل فيس بوك و حتدد مقاطع الفيد ،أأداة ملطابقة الفيديو احلقوق يه واإ ، مبا يف ذكل مقاطع الفيديو اإ

ميكن لأحصاب احلقوق املشاركني حتميل و أأحصاب احلقوق. اخلاص ب احملمي مبوجب حق املؤلفتوى احمل املبارشة، واليت تطابق 

ىل الأداة، وعند اكتشاف التطابق،  تتضمن هذه و توى. اختاذه بشأأن احمل  يرغبون يفالإجراء اذلي  ونددحيامللفات املرجعية اإ

آخر غري  جحبالإجراءات  ذا اختار صاحب احلق و التحميل. صاحب مشاهدة الفيديو من قبل أأي خشص أ مجيع  جحباإ

ىل أأن يقدم صاحب احلق تقارير  ، رهنا بقدرة لحقةمقاطع الفيديو املطابقة ملعايري معينة، فاإن هذا الإجراء يلغي احلاجة اإ

املطالبة بأأرابح الإعالانت : اخليارات الإضافية ومناحلقوق الالزمة. وا ميلكون اكن ناإ  الطعن يف احلجباملس تخدمني عىل 

يرادات الإعالانت(، أأو ااملتاحة )السامح ببقاء  عدد الفيديو )تتبع مقاييس مثل  رصدلفيديو منشورًا واملطالبة حبصة من اإ

بشلك منفصل، يس تخدم فيس بوك و  لكية الفكرية.التعدي عىل امل الفيديو لإزالته بسبب مقطع املشاهدات(، أأو الإبالغ عن 

ةل مقاطع الفيديو احمل بمتيزيعىل احملتوى تقوم  أآيل، ويه خدمة تعرف التابعة لطرف اثلث (Audible Magic)أأيًضا خدمة  م 

ن نع مشاهدهتا من قبل الآخرين مت و  ىل احملتوى املقدم من أأحصاب احلقوق، مبا يف ذكل  تاكتشفاإ مطابقة صوتية استناًدا اإ

 م.الأفالالتلفزيون و مبوجب حق املؤلف وحمتوى املوس يقى احملمية 

آخر أأطلقه و  .7 تجارة والإعالانت، لأحصاب احلقوق وس يةل لل  امللكية الفكريةأأداة وهو  فيس بوك،موقع يوفر منتج أ

نفاذ ومنشورات البيع امجلاعي عىل  فيس بوكعىل سوق نشورات وامل ، املتعديةضد الإعالانت  اهمبسطة لتحديد حقوقهم واإ

ماكنية البحث عرب هذه الأنواع من احملتوى عن مثيالت العالمة التجارية املسجةل و فيس بوك.  تتيح الأداة لأحصاب احلقوق اإ

أأحصاب احلقوق من الإبالغ عن  تُمكنةل الاس تخدام سه لوحة متابعةنتاجئ البحث يف هذه الأداة تُظهر  وابلتايلاخلاصة هبم، 

املعلومات اخلاصة ميكن لأحصاب احلقوق أأيًضا حفظ معلومات التصال اخلاصة هبم و و . يشلك انهتأاكأأي حمتوى يعتقدون أأنه 

عداد التقارير رسيعة وفعاةل. ب  ىل  تسعى وبيامنتسجيل العالمات التجارية، مما جيعل معلية اإ أ لية ملاكحفة أأساسا  أأن تكونالأداة اإ

هنا تعالتقليد  والعالمات التجارية. حق املؤلف التعدايت اليت تطالأأيًضا  اجل، فاإ

                                         
 (.2019يونيو  27)أآخر زايرة يف  https://rightsmanager.fb.com مات حول مدير احلقوق ، انظر:ملزيد من املعلو   11

 27)أآخر زايرة بتارخي  /https://www.facebook.com/help-835772913244854 لالإعالانت والتجارة ، راجع: IPملزيد من املعلومات حول أأداة   12

 (.2019يونيو 

https://rightsmanager.fb.com/
https://www.facebook.com/help/-835772913244854
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نفاذ، عىل أأساس استبايقو  .8 عىل وجه  يواصل فيس بوك أأيًضا العمل عن كثب مع أأحصاب احلقوق لزايدة تعزيز تدابري الإ

التطور ل يتوقف عن  –اذلي يعمتد عىل اذلاكء الاصطناعي والتعمل الآيل والتقنيات الأخرى  –هذا العمل ولأن  . اخلصوص

حراز اختذ فيس بوك عدًدا من اخلطوات املهمة ويتوقع فقد برسعة،   مزيد من التقدم يف هذا اجملال.اإ

قبل نرشها  عىل سوق فيس بوكرات نشو امل فيس بوك الإعالانت و  يراجع، املتخذة التدابري الاستباقيةومكثال عىل  .9

شارات مثل الأسامء التجارية والشعارات واللكامت الرئيس ية والأسعار واخلصومات وغريها  مبارشة، ابس تخدام تقنيات دلمج اإ

واملنشورات عىل سوق الإعالانت  وحتجب. هاملقدلة ومنع السلعمن املؤرشات املش بوهة لكتشاف احملتوى اذلي قد يعرض 

ابلنس بة الرشكة أأيًضا تدابري قابةل للمقارنة  وتتخذبواسطة هذه الإشارات من خدمات فيس بوك متاًما. ُحددت  اليت فيس بوك

نس تغرامعىل  الهاش تاغاتو  للمنشورات  احملمتةل. امللكية الفكريةماكحفة انهتأاكت  بغية ولك ه، اإ

جراءات بشأأن الصفحات فيس بوك، من بني مبادرات أأخرى، تدابري اس  حبق املؤلف، وضعفامي يتعلق و  .10 تباقية لختاذ اإ

 لأهجزةس ياسات متنع عرض احملتوى أأو تروج ينهتج فيس بوك . كام املؤلف واجملموعات اليت يبدو أأهنا خمصصة لقرصنة حق

ىل  فعاةل تريم ، كام تزيل احملتوى اذلي ينهتك هذه الس ياسات عىل أأساس استبايق أأو احملتوى التعدي عىل امللكية الفكريةاإ

 من صاحب احلق. للملكية الفكريةتقرير يكون موضوع ي اذل

قد ينهتك أأيًضا س ياسات فيس بوك  للملكية الفكريةفيس بوك أأن احملتوى اذلي يتضمن انهتأاكت  يدركأأخرًيا، و  .11

 أأو امللفات الشخصية املزيفة أأو احلساابت اخملرتقة أأو النشاط الرسائل الإلكرتونية التطفليةالأخرى، مثل الس ياسات ضد 

زاةل  جيري، املسائلعند ظهور هذه و الضار.  العمل عن كثب مع الفرق املتخصصة يف هذه الأنواع من الانهتأاكت لتسهيل اإ

 .املتعدي عىل امللكية الفكريةاحملتوى 

نس تغرام مس تخديم  تثقيف اثلثا.  امللكية الفكرية بشأأنفيس بوك واإ

ومساعدهتم عىل جتنب بشأأن امللكية الفكرية يس متر فيس بوك يف الاستامثر يف اجلهود املبذوةل لتثقيف مس تخدميه  .12

ر موقع فيس بوك عىل سبيل املثال، ف. امللكية الفكرية تعدايت عىلارتاكب  لتقدمي املشورة للمس تخدمني  فعال انظامطو 

زاةل املترضرين زاةل احملتوى، يُ و . لكية الفكريةامل احملتوى اس تجابًة لتقرير  جراء اإ ىل املس تخدم املبلغ عنه  رسلعند اإ شعار اإ اإ

ذا اكنوا  ةاملُبلغ ابجلهةاإطالع املس تخدمني أأيًضا عىل كيفية التصال  وجيري. اجلهة املُبل ِّغةمعلومات حول التقرير و  يتضمن اإ

زاةلمسأأةل عن يف مبعلومات حول كيفية الط زودونيرغبون يف حل املسأأةل، وعند الاقتضاء، يُ   وناملس تخدم ويطلعُ . احملتوى اإ

ييف نرش احملتوى  الامتدي يف حاةلبأأنه  يُبل غونس ياسة التعدي املتكرر عىل فيس بوك و عىل أأيًضا  جراءات اب، املتعد  ختاذ اإ

 أأخرى، مبا يف ذكل تعطيل حساهبم ابلاكمل.

نس تغرامالفكرية عرب فيس بوك و امللكية يف جمال ساعدة امل ابلإضافة اإىل ذكل، تقدم مراكز و .13 معلومات تتعلق حبق  اإ

يواصل فيس بوك حتديث هذه املوارد جلعلها أأكرث فائدة و والعالمات التجارية وغريها من جوانب قانون امللكية الفكرية.  ؤلفامل

ضافة مواد تتناول الأس ئةل الشائعة  ميكنين التأأكد من العديد من املشالكت )عىل سبيل املثال، "كيف  بشأأنللمس تخدمني، ابإ

أأخرًيا، ينرش فيس بوك تقريًرا نصف س نواًي حول و . 13؟"(املؤلف نرشه عىل فيس بوك ل ينهتك قانون حقأأ أأن احملتوى اذلي 
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ىل البياانت املتعلقة بتقارير  يعرض امللكية الفكريةشفافية  جراءاته ابلإضافة اإ املقدمة  امللكية الفكريةمعلومات عن س ياساته واإ

 .14هذه التقارير موضوعقوق واحملتوى من أأحصاب احل

 الرشاكة مع أأحصاب احلقوق رابعا.

تشجع الرشكة و فيس بوك جنًبا اإىل جنب مع رشأاكت أأحصاب احلقوق. ب  اخلاصةتعمل تدابري حامية امللكية الفكرية  .14

نس تغرامالإبداع والثقافة عرب الإنرتنت، مبا يتوافق مع وهجة نظرها املمتثةل يف أأن فيس بوك و  ي احملتوى من مجيع بدعك نان م مي  اإ

صلتسهيل هذا الإبداع، و الأنواع.  العمل مع النارشين والفنانني واملبدعني وغريمه  يتوىل  فيس بوك فريق رشأاكت عاملي  خص 

نس تغرامملساعدهتم عىل زايدة القمية اليت حيصلون علهيا من فيس بوك و  ىل  اإ ، واملشاركة مشاهدين جددعن طريق الوصول اإ

 العمل يف مجيع أأحناء العامل.عىل املبارشة مع املعجبني، وتشجيعهم 

لختبار  ن جددأأسفرت العديد من هذه الرشأاكت عن مزيات جديدة. عىل سبيل املثال، معل فيس بوك مع انرشيو  .15

ت الإعالم العامة عىل . كام ساعدت رشاك15امنذهجم القامئة عىل الاشرتاكلمع تقدمي ادلو  ذات بعد مايلجديدة  هيألك

يرادات جديدة خارج أأسواقها احمللية ومك نت رشاكت الإعالم "الرمقية اجلديدة" من اكتساب  16الاس تفادة من تدفقات اإ

 .17المنووحتقيق  الشهرة

ليه  18يركز فيس بوك أأيًضا عىل دمع املبدعني الناش ئنيو  .16 يكونوا انحجني حىت ومعل بشلك وثيق معهم لفهم ما حيتاجون اإ

نس تغرامعىل فيس بوك و  دارة و . اإ نشاءوجودمه و شؤون تضمنت اجلهود مساعدة املبدعني عىل اإرشاك جممتعاهتم وتمنيهتا واإ  اإ

 أأعامهلم عىل هذه املنصات.

يف تجارب جديدة ل  س يفتح الباب وهو ما ،صناعة املوس يقىقطاع وقع فيس بوك أأيًضا رشأاكت جديدة مع أأعضاء يف و  .17

نس تغراموالفنانني وكتاب الأغاين عىل فيس بوك و  لمس تخدمنيل املوس يقى  جمال يس تخدمون  نيملوس يقيومل يعد خيفى أأن  ا. 19اإ
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يتضمن معل فيس بوك يف هذا اجملال برانجما رئيس يا و . 20والتواصل مع املعجبنيقاعدهتم امجلاهريية فيس بوك بعدة طرق لتوس يع 

ا أأسرتاليا والربازيل وفرنسا وأأملانيا والهند واتيالند واململكة ومهنالعديد من أأسواق املوس يقى،  يشملللرتخيص متعدد الأقالمي 

 .وهو يف منو  مزتايد –املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية 

 التطلعات خامسا.

معهم لزايدة  تالرشأاكيعقد و  ،عىل منصاتهملكيهتم الفكرية يظل فيس بوك ملزتمًا مبساعدة أأحصاب احلقوق يف حامية  .18

نس تغرامامه عرب فيس بوك و فرص مشاركة حمتو  عىل التعاون الوثيق مع  اً دعامتاهجود الرشكة يف هذا اجملال  رتتطور ابس متراو . اإ

ىل مواصةل و عىل الإنرتنت.  اوحاميهت امللكية الفكريةكيفية اس تخدام بشأأن املهمتني  غريمه منأأحصاب احلقوق و  يتطلع فيس بوك اإ

 قدر الإماكن.وجاههتا و هذه اجلهود ة ياجملمتع لضامن فعال أأراكن ل مع مجيع عمال

 ]هناية املسامهة[
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