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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  4سبمترب 2019
دراسة عن تدابري إنفاذ امللكية الفكرية ،ال سيما تدابري مكافحة القرصنة يف البيئة الرقمية  -موجز

تنفيذي



وثيقة من اإعداد ادلكتور فريدريك موس تيت ،أأس تاذ مزاول ،لكية احلقوق يف ديكسون بون ،لكية كينغز ،لندن ،زميل

ابحث ،مركز أأكسفورد ألحباث امللكية الفكرية ،والس يدة جني لمربت ،حمامية ،غرايز اإن ،لندن ،اململكة املتحدة

ملخص
تقدم هذه ادلراسة نظرة عامة عن املقارابت احلالية ملسأأةل التعدّي عىل حق املؤلف عىل ش بكة الإنرتنت ،وتركز بشلك
خاص عىل س بل الرد عىل القرصنة يف اجملال الرمقي يف مجيع أأحناء العامل .وتس تكشف ادلراسة املشلكة العاملية املمتثةل يف
القرصنة عىل الإنرتنت ،و أأنواع خمتلفة من ا ألدوات والتدابي الرمقية اليت يس تخدهما أأحصاب احلقوق ،ومنصات الإنرتنت،
واحلكومات ،والسلطة القضائية .وتتضمن ادلراسة أأيضً ا مناقشة حول القضااي املتعلقة ابإخفاء الهوية ومشلكة "الظهور
املتكرر" وتشي اإىل التحدي اذلي تطرحه مسأأةل موازنة احلقوق ا ألساس ية ،مثل التعبي الفين وحرية التعبي والبياانت
وحقوق اخلصوصية وحامية حق املؤلف .وتسلط ادلراسة الضوء عىل الثغرات اليت تعرتي التدابي القانونية املس تخدمة يف
*
أأجريت هذه ادلراسة بمتويل من وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي ( .)MCSTادلراسة الاكمةل متاحة (ابللغة الإجنلزيية) عىل
الرابط التايل.https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412 :

أ
الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أآراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ آراء ا ألمانة أأو ادلول العضاء يف الويبو.
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الوقت احلايل واملناقشة القامئة حول اإماكنية سكل هنج مو ّحد عىل هيئة مبادئ توجهيية عاملية كسبيل للر ّد عىل املعضةل
احلالية.

أأول .مقدمة
 .1اإن التكنولوجيا الرمقية مثلام جلبت العديد من الفوائد جلبت أأيضا بعض ا ألرضار .وتعدّ القرصنة عىل الإنرتنت أأحد
هذه ا ألرضار ،أأي نسخ احملتوى بشلك غي مرخص وتوزيع نسخ غي مرخصة من ا ألفالم والصور والربامج والتسجيالت
الصوتية وغيها من املصنفات الفنية أأو ا ألدبية عىل الإنرتنت أأو ش باكت المكبيوتر ا ألخرى .وتتيح التكنولوجيا الرمقية نرش أأي
عدد من النسخ املثالية لهذه املصنفات يف أأي ماكن يف العامل يف التو واللحظة .ذلكل هتدد القرصنة قدرة حمطات البث
الإذاعي والتلفزيوين والرتفيه وا ألفالم والنرش والتسجيل الصويت والربامج والصناعات الإبداعية ا ألخرى واليت تقوض بدورها
احلوافز لإنشاء حمتوى جديد.
 .2ويسعى هذا التقرير اإىل عرض الطرق اليت اع ُتمدت لتكييف تدابي الإنفاذ ملواهجة حتدي التعدّي حق املؤلف عىل
الإنرتنت.

اثنيا .حتدايت البيئة الرمقية
 .3عندما يتعني تسجيل ا ألفالم واملوس يقى والصور والربامج واملصنفات الفنية وا ألدبية عىل وسائط مغناطيس ية أأو
برصية أأو طباعهتا ،ميكن مصادرة النسخ غي املرخصة يف املس تودعات أأو نقاط التوزيع أأو ضبطها يف املوائن واملطارات .ويعدّ
اإنفاذ حق املؤلف يف البيئة الرمقية أأكرث صعوبة للأس باب التالية:

.4



ليس من السهل التعرف عىل هوية موردي النسخ غي املرخصة ألن التكنولوجيا الرمقية متكهنم من
التواري عن ا ألنظار.



قد تغلق املواقع الإلكرتونية وغيها من منصات تسويق وتوزيع املواد غي املرخصة ،اإل أأن هذا ل مينع أأن
تظهر بعد ذكل مواقع مماثةل يف أأي ماكن أآخر عىل الإنرتنت بشلك ش به فوري .ويشي هذا التقرير اإىل
تكل الصعوبة ابعتبارها مشلكة "ظهور متكرر" و أكنه "لعبة اخلدل" اإذ ل يؤدي رضب اخلدل ابملطرقة اإل يف
ظهور خدل أآخر فورا يف أأماكن أأخرى.



جحم املادة غي املرخصة اليت ميكن توزيعها بواسطة التكنولوجيا الرمقية هو جحم هائل.



غال ًبا ما توجد مشالكت تتعلق ابلختصاص القضايئ ألن التعدايت ميكن أأن حتدث يف بدل غي البدل اذلي
يوجد فيه املتعدّي.



ضعف مس توى تبادل املعلومات أأو أأي ر ّد دويل منسق أ آخر ملاكحفة القرصنة عىل الإنرتنت بني
احلكومات.

ذلكل اكن من الرضوري وضع تدابي جديدة ملاكحفة القرصنة عىل الإنرتنت.
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اثلثا .تطوير س بل الرد عىل التعدّي عرب الإنرتنت
ُ .5ط ّورت س بل انتصاف قضائية جديدة يف العديد من البدلان .وميكن مطالبة الوسطاء ،مثل الواكلت احلكومية
ومزودي ش باكت التصالت ،ابلإفصاح عن معلومات املتعلقة ابخملالفات؛ وميكن ضبط جسالت اخملالفات وحفظها؛ وميكن
جتميد ا ألصول النامجة عن اخملالفات؛ وميكن احلصول عىل أأوامر قضائية عابرة للحدود؛ وميكن جحب النفاذ اإىل مواقع الويب
واملنصات ا ألخرى عىل الإنرتنت؛ و أأنشئت حمامك وهيئات قضائية ختتص ابملطالبات الصغية املنخفضة التلكفة للبت يف
دعاوى حق املؤلف.
 .6ويلزم قانون ا أللفية اخلاص حبقوق املؤلف الرمقية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية (" )"DMCAمزودي خدمات
الإنرتنت ( )ISPوغيمه من الوسطاء إازاةل املادة املتعدية بناء عىل تلقي اإخطار بذكل من أأحصاب حق املؤلف كرشط
حلصانهتم من دعاوى بشأأن التعدي عىل حق املؤلف .كام وتنص تعلاميت الاحتاد ا ألورويب بشأأن التجارة الإلكرتونية 1أأيضا
عىل حصانة مرشوطة إازاء أأعامل التعدي ،رمغ أأن هذا الترشيع ل حيدد اإجراءات الإخطار واحلجب عىل غرار الإجراءات
الواردة يف قانون ا أللفية اخلاص حبقوق املؤلف الرمقية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأدى غياب مثل هذه ا ألحاكم اإىل حاةل
من عدم اليقني مما أأسفر عن رفع دعاوى قضائية يف العديد من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،وإاحاةل بعض القضااي اإىل
صوغات ،ا ألمر اذلي أأدى اإىل
حممكة العدل التابعة لالحتاد ا ألورويب .وقد ُأزيلت ،يف بعض ا ألحيان ،مواد غي متعدّ ية دون ُم ّ
ظهور شاكوى ومطالبات من أأطراف اثلثة .ويضاف اإىل ذكل صعوبة أأخرى تمتثل يف أأن احلجب غال ًبا ما يكون غي فعال.
وغال ًبا ما تظهر املادة املتعدية اليت أأزيلت يف ماكن ما ،مبوجب قانون ا أللفية اخلاص حبقوق املؤلف الرمقية يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية أأو أأي ترشيع أآخر ،بشلك ش به فوري حتت عنوان موقع جديد ،متا ًما كام حيدث يف "لعبة اخلدل" ،عندما يُرضب
خدل يظهر أآخر يف ماكن أآخر يف "ظهور متكرر".
 .7وبسبب هذه الصعوابت ،وضعت العديد من الرشاكت اإجراءاهتا اخلاصة ابلإخطار واحلجب .وخي مثال عىل ذكل
"منصة امللكية الفكرية " التابعة لرشكة عيل اباب  ،Alibabaحيث جيوز ألحصاب حق املؤلف و أأحصاب احلقوق الآخرين
تسجيل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم يف مجيع منصات عىل اباب  .Alibabaويبدو أأن الإحصاءات اليت نرشهتا تكل
نظرا لزتايد عدد ماليك حق املؤلف وماليك حقوق امللكية
الرشكة تظهر أأن الشاكوى املتعلقة ابلنشاط املُتعدي قد اخنفضت ً
الفكرية الآخرين اذلين جسلوا حقوقهم يف منصة عيل اباب .Alibaba
 .8وكسبيل من س بل الر ّد عىل مشلكة "الظهور املتكرر" ،هناك مطالبة ملزودي خدمات الإنرتنت والوسطاء الآخرين
مبراقبة حزيمه اذلي قد يشوبه نشاط التعدّي وإازاةل املادة اخملالفة من تلقاء أأنفسهم حال ظهورها .ويشار اإىل هذا املطلب
طورت العديد من املنصات عرب الإنرتنت ،مبا يف ذكل يوتيوب  ،YouTubeبرانجمًا
أأحياان بعبارة "الإخطار واحلجب" .و ّ
للكشف عن املواد املتعدية لمتكيهنا لتنفيذ هذا الإجراء .ونرش مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اقرتاحات ملثل هذه
الإجراءات يف اململكة املتحدة لكنه مل يقدم بعد تفاصيل عن كيفية تنفيذها .واجتهت حممكة العدل الاحتادية ا ألملانية حنو فرض
الزتام الإخطار واحلجب ،فامي يبدو أأن حممكة النقض الفرنس ية وحممكة العدل التابعة لالحتاد ا ألورويب قد اختذات وهجة نظر
معاكسة .ومن الواحض أأن مثل هذا الإجراء من شأأنه يُ ّعرض مواد غي متعدية خلطر ا إلزاةل وابلتايل من احملمتل أأن يرفع
ا ألشخاص املترضرون من هذه ا إلزاةل شاكوى ودعاوى يف حق تكل املنصات.
 1التعلاميت  EC/31/2000بشأأن جوانب قانونية مع ّينة خلدمات جممتع املعلومات ،ل س امي التجارة الإلكرتونية ،يف السوق ادلاخلية متاح عىل الرابط:
.http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj
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 .9ويبدو أأن املادة  17من التعلاميت اجلديدة اذلي اعمتدها الاحتاد ا ألورويب بشأأن حق املؤلف يف السوق املوحد الرمقي
تفرض "الزتاما عا ًما ابلرقابة " عىل مزودي خدمات الإنرتنت والوسطاء الآخرين كرشط حلصانهتم من املسؤولية عن التعدي
عىل حق املؤلف .ومل يتضح بعد اإىل أأي مدى سيتعني عىل مزودي اخلدمة الامتثال لهذه املادة .وقد يتطلب ترخيصا مس بقا
من دلن أأحصاب حق املؤلف و أأحصاب حقوق امللكية الفكرية الآخرين .ومن ش به املؤكد أأن ا ألمر يتطلب تشديد اإجراءات
الإخطار واحلجب وإاماكنية الإخطار ومنع النرش .ومرة أأخرىُُ ،يىش من إازاةل مواد غي متعدية قد تؤدي اإىل تقدمي شاكوى
تعرضت
من أأطراف اثلثة .وسيتعني تطوير اإجراءات حتديد ما اإذا اكن حق املؤلف أأو حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى قد ّ
للتعدّي وجيب أأن تكون هذه الإجراءات فعاةل ورسيعة وشفافة.

2

 .10وطور مزودو اخلدمات عىل الإنرتنت والوسطاء الآخرون التكنولوجيات ونرشوها طيةل س نوات لتحديد وجحب
النفاذ اإىل املواد الإابحية وغيها من املواد املسيئة .وطالبت احملامك والهيئات الترشيعية ،يف الآونة ا ألخية ،ابس تخدام هذه
التكنولوجيات ملنع النفاذ اإىل املواد اليت تتعدى عىل حق املؤلف وحقوق امللكية الفكرية ا ألخرى .ويمتثل ا ألساس القانوين،
ملطالبة مزودي خدمة النفاذ اإىل الإنرتنت حبجب النفاذ اإىل املواد املتعدية يف الاحتاد ا ألورويب ،يف املادة  )3( 8من تعلاميت
جممتع املعلومات .3و ُسن ترشيع مماثل يف بدلان مثل أأسرتاليا وس نغافورة .ورمغ أأن احلجب يقلل من جحم النفاذ اإىل املواقع
املتعدية ،اإل أأنه ل مينعه متا ًما .وغال ًبا ما يستبق املتعدون أأوامر احلجب إابعداد مواقع جديدة يف أأماكن خمتلفة واليت ميكن فتحها
فورا بعد اإصدار ا ألمر .وهذا مثال أآخر عىل مشلكة "الظهور املتكرر" .ففي اململكة املتحدة والعديد من البدلان ا ألخرى،
ً
جيب تقدمي طلبات اإصدار أأمر احلجب اإىل احملامك ،واليت قد تكون ُملكفة خاصة اإذا اكنت مثل هذه الطلبات تساير هجود
املتعدين لاللتفاف عىل أأمر احملمكة.
 .11ويبدو أأن أأوامر احلجب قد جنحت يف بدلان مثل ادلامنرك ،حيث تعاون مزودو خدمات الإنرتنت والوسطاء
الآخرون عرب رابطهتم التجارية حلجب النفاذ الشامل اإىل املواد اليت تعتربها احملامك غي قانونية .وقد وضعت وزارة الثقافة
ادلمناركية مدونة السلوك لتأأطي اإجراء احلجب ابلتعاون مع ممثيل مزودي احملتوى ومعظم مزودي خدمات الإنرتنت .ويف حاةل
حاول مقرصنُ ،حجب موقعه مبوجب أأمر من احملمكة ،نقل نشاطه التجاري اإىل موقع أآخر ،فاإن مدونة السوك متكّن الصناعة
من جحب النفاذ اإىل املوقع اجلديد دون احلاجة إاىل أأمر قضايئ أآخر .وقد يتلقى املس تخدمون ،اذلين يرصون عىل متابعة
القراصنة ،رساةل "شارك ،اهمت" من امجلعية التجارية.
 .12ويف بعض البدلان مثل الربتغال ،ميكن اإصدار أأوامر احلجب من قبل الواكلت الإدارية اليت متثل احلكومة والصناعة
بد ًل من احملامك ،مع اإماكنية مراجعة احملامك دامئًا لقرارات هذه الواكلت .وهناك بدلان أأخرى مثل ليتوانيا تتخذ اإجراءات تقع يف
مزنةل وسط بني المنوذجني ادلمناريك والربتغايل.
 .13وغال ًبا ما تتضمن املواقع اليت تعرض حمتوى متعداي اإعالانت قانونية .وتمتثل اإحدى الطرق الواحضة ملامرسة الضغط عىل
هذه املواقع يف تثبيط أأحصاب ا إلعالانت عن اس تخدام هذه املواقع .ويف اململكة املتحدة ،حتتفظ وحدة جرامئ امللكية الفكرية
التابعة لرشطة مدينة لندن بقامئة للمواقع املتعدية اليت تفصح عهنا بصفة رسية ألعضاء الرابطة التجارية لصناعة الإعالانت عىل
الإنرتنت .وتتخذ ادلمنارك ترتيبات مماثةل معروفة ابمس "أةل التعطيل" .ومتكل منصة عيل اباب  Alibabaنظام مراقبة املوقع
 2التعلاميت  790/2019الصادر عن الاحتاد الأورويب بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف السوق املوحدة الرمقية و التعلاميت املُعدّ ةل EC/9/96
و EC/29/2001متاح عىل الرابطhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj. :
 3التعلاميت  EC/29/2001بشأأن توحيد بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع املعلومات ،متاح عىل الرابط:
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj.
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خاص هبا ويقوم بتجميع قامئة سوداء ابملواقع اخملالفة .وتفضل رشاكت أأخرى مثل أأمازون  Amazonوإاي يب " eBayالقامئة
اخلرضاء" للمواقع الرشعية .وبذلت رشكة غوغل  Googleوبيغ  Bingوغيها من حمراكت البحث هجودا لكشف وتقييد نفاذ
املس هتلكني اإىل املواقع اخملالفة.4
 .14واكن من الصعب تعقب المك الهائل من املواد اخملالفة ،وكذا املعلومات املتعلقة مبصادرها وغيها من ا ألنشطة .وميكن
التغلب عىل هذه الصعوبة ابس تخدام تكنولوجيات سلسةل الكتل لتسجيل وتبادل املعلومات حول النشاط املتعدّي .وتمتثل
اإحدى مزااي التكنولوجيا يف اإماكنية مشاركة املعلومات بني ادلول و أأيضً ا بني القطاعني العام واخلاص داخل ادلول .ومت ابلفعل
قبول جسالت سلسةل الكتل كدليل من قبل حمامك الإنرتنت الصينية املذكورة يف الفقرة  .5وقد سن ّت عدة دول أأخرى
ترشيعات أأو تنظر يف س هنا لمتكني حمامكها من القيام بذكل .وقد متكن تكنولوجيا سلسةل الكتل احلكومات من تنفيذ الزتاماهتا
مبوجب معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدات ا ألداء والتسجيل الصويت محلاية معلومات اإدارة احلقوق 5ألنه من
الصعب التالعب ابملعلومات املسجةل عىل ادلفاتر املوزعة.
 .15و أأاثرت تدابي الإنفاذ اجلديدة والتعديالت اليت أأدخلت عىل نظام املسؤولية للوسطاء عرب الإنرتنت ،من قبل تعلاميت
الاحتاد ا ألورويب ا ألخية ،الكثي من النقاش حول املوازنة بني حامية حق املؤلف واحلقوق ا ألساس ية ا ألخرى ،ويعرب النقاد
عن قلقهم من أأن الفلرتة ،عىل وجه اخلصوص ،هو تدبي صارم قد ينطوي عىل اختاذ قرارات حامسة حول احلقوق ا ألساس ية
اليت تقوم علهيا مثل حرية التعبي .وقد تتطلب الفلرتة مراجعة قانونية قضائية يف بعض احلالت ،حبيث قد تبالغ املنصات يف
تويخ احلذر وتلجأأ اإىل الإفراط يف احلجب لتفادي التبعات احملمتةل ألحصاب احملتوى.

رابعا .خامتة
 .16بسبب التحدايت املذكورة يف الفقرة  ،3اندر ًا ما تكون س بل الرد التقليدية عىل القرصنة من قبيل التقايض املدين
ومعليات التفتيش عىل احلدود والإجراءات اجلنائية فعاةل وغال ًبا ما تكون ابهظة التلكفة .واكن عىل أأحصاب حقوق امللكية
الفكرية تطوير طرق أأخرى ملاكحفة القرصنة عىل الإنرتنت .ويتضمن ذكل اللجوء اإىل احملامك بش ىت الطرق مثل السعي اإىل
احلصول عىل أأوامر قضائية ملطالبة ا ألطراف ا ألخرى ابلإفصاح عن املعلومات أأو الواثئق أأو مطالبة مزودي خدمة الإنرتنت
حبجب نفاذ املس هتلكني اإىل املواقع احملظورة .ويشمل أأيضً ا تدابي أأخري مثل ثين أأحصاب الإعالانت عن القيام بأأعامل جتارية
مع مواقع الويب اليت تتعدى عىل حق املؤلف أأو تسهيل مثل هذا التعدّي .وقد حتقق بعض النجاح ابتباع هذه ا ألساليب،
ولكن يتعني أأن يكون هناك تنس يق أأفضل وتبادل للمعلومات بني واكلت القطاعني العام واخلاص عىل الصعيدين الوطين
وادلويل.
[هناية الوثيقة]
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