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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :أأغسطس 2019

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  4سبمترب 2019
الرتتيبات املتخذة ملواجهة التعديات على امللكية الفكرية على اإلنرتنت

مساهامت من اإعداد الصني واليوانن والاحتاد الرويس واململكة املتحدة
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،ا اإابن دورهتا الثالثة عرشة املعقودة يف الفرتة من  3اإىل  5سبمترب ،2018
عىل أأن تنظر ،ا اإابن دورهتا الرابعة عرشة ،يف عدة موضوعات مهنا "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة
متوازنة شامةل وفعاةل" .ويف هذا الإطار ،تعرض هذه الوثيقة مساهامت أأربع دول أأعضاء (الصني واليوانن والاحتاد الرويس
واململكة املتحدة) بشأأن الرتتيبات اليت اختذهتا ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية عىل الإنرتنت.
 .2وتصف مسامهة الصني النظام املزدوج إلنفاذ حق املؤلف اذلي يتبعه البدل ،مبا يف ذكل أليات اإنفاذ القانون القضايئ
والإداري وحمامك امللكية الفكرية املتخصصة لإقامة العدل يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية .وتلقي الضوء عىل التدابري
الإضافية املتخذة ملاكحفة حالت التعدي عىل الإنرتنت ،مبا يف ذكل اختاذ اإجراءات خاصة ضد القرصنة عىل الإنرتنت ،وخطط
لرصد املواقع الرئيس ية اليت توفر النفاذ اإىل مكيات كبرية من احملتوى الإبداعي فضال عن اجلهود الرامية اإىل تعزيز الكشف عن
املعلومات املتعلقة حبالت التعدي عىل امللكية الفكرية .وتركز املسامهة الروس ية عىل ثالث أليات ملاكحفة نرش احملتوايت
املتعدية عىل حق املؤلف عرب الإنرتنت ويه سن حمك قانوين جيزي جحب املواقع الإلكرتونية املتعدية؛ واس تحداث اإجراء جحب
دامئ يف حالت التعدي املتكررة عىل حق املؤلف؛ ووضع ألية غري قضائية تس هتدف ما يسمى "املواقع  -املرأة" .وتعرض
املسامهة أأيض ًا معلومات وبياانت اقتصادية اإضافية عن تأأثري تكل التدابري.
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 .3ومن مث ،فاإن مسامهيت الصني والاحتاد الرويس اِّ
تقدمان حملة عامة للتدابري اخملتلفة املتخذة لتعزيز حامية حقوق امللكية
الفكرية عىل الإنرتنت وحتسني س بل ماكحفة التعدايت عىل تكل احلقوق .أأما مسامهتا اليوانن واململكة املتحدة ،فرتكز أأكرث
عىل اإنشاء وتشغيل هيئات خمصصة تكون ملكفة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .فتناقش املسامهة اليواننية اإنشاء اللجنة املعنية
ابلإخطار عن التعدا ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإن نرتت ،ويه جلنة هتدف اإىل ا إلرشاف عىل الإجراءات
الإدارية املرتبطة حبالت التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت .وتريم اللية غري القضائية اجلديدة اإىل
تزويد أأحصاب احلقوق بألية انتصاف رسيعة وفعاةل عن طريق حذف احملتوايت الش بكية املتعدية أأو جحب النفاذ اإلهيا .و أأما
مسامهة اململكة املتحدة ،فتنظر يف اختصاصات وحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية ( )PIPCUومعلها بوصفها وحدة
معليات مس تقةل لإنفاذ القانون أأنشأأهتا حكومة اململكة املتحدة يف عام  .2013و ِّ اتبني املسامهة عدد ًا من التدابري اليت اختذهتا
وحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية ( )PIPCUيف هذا الصدد ول س امي "العملية اإبداع" ( ،)Operation Creativeويه
رشاكة بني الوحدة وقطاع ادلعاايت والصناعات الإبداعية من أأجل وقف تدفق اإيرادات الإعالانت اإىل املواقع املتعدية عىل
حق املؤلف؛ و"العملية أأش يكو" ( )Operation Ashikoاليت هتدف اإىل عرقةل بيع السلع املقدلة عرب الإنرتنت؛ و"العملية
تشارجويل" ( )Operation Chargewellاليت تسعى اإىل مساعدة املترضرين من رشاء السلع املقدلة عرب الإنرتنت يف
اسرتداد مدفوعاهتم.
.4
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جتربة الصني يف جمال حامية حق املؤلف عىل الإنرتنت
مسامهة من اإعداد الس يد شني اكنغ ،انئب مستشار قسم الإنفاذ وا إلرشاف ،اإدارة حق املؤلف ،الإدارة الوطنية حلق املؤلف

يف مجهورية الصني الشعبية ،بيجني

ملخص
واصلت الصني بثبات يف الس نوات ا ألخرية حتسني اإطارها القانوين محلاية حق املؤلف ،وتعزيز تنظمي سوق حق املؤلف،
وتطوير الصناعات ذات الصةل حبق املؤلف ،والقيام مبزيد من معليات التبادل ادلولية بشأأن حامية حق املؤلف .ونتيجة ذلكل،
خرج اإىل الوجود منوذج لإنفاذ القانون خاص حبامية حق املؤلف عىل الإنرتنت وهل سامت صينية ممزية.

أأول.

مواصةل حتسني الإطار القانوين

 .1عدلت الصني يف عام  2001قانون حق املؤلف ليشمل أأحاك ًما أأساس ية خاصة حبامية حق املؤلف عىل الإنرتنت .ويف
سن جملس ادلوةل الالحئة التنفيذية بشأأن حامية حق التصال عرب ش بكة املعلومات .وابلإضافة اإىل ذكل،
عام  2006ا
أأصدرت حممكة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا عىل التوايل تفسريات قضائية أأو أراء توجهيية تتناول حق املؤلف عىل
الإنرتنت .وانضمت الصني يف عام  2007اإىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت .ووافقت يف عام  2012عىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي .ويف الوقت احلارض ،تتوافق بشلك
أأسايس امحلاية القانونية حلق املؤلف عىل الإنرتنت مع املعايري ادلولية.

اثنيا.

نظام ذو سامت صينية محلاية حق املؤلف

 .2تعمتد الصني نظا ًما مزدو ًجا محلاية حق املؤلف ،حيث تعمل امحلاية القضائية وامحلاية الإدارية جن ًبا اإىل جنب .وعىل
وجه اخلصوص ،توفر احملاكامت القضائية أأكرث الوسائل ا ألساس ية للتعويض القانوين من خالل معاجلة القضااي املدنية واجلنائية
والإدارية املتعلقة حبق املؤلف .وعىل مس توى املقاطعات ،أأنشأأت حمامك الشعب العليا ،املوجودة يف لك مقاطعات الصني البالغ
عددها  31ويف املناطق اذلاتية احلمك والبدلايت املس تقةل ،حمامك للملكية الفكرية .وابلإضافة اإىل هذه احملامكُ ،أنشئت حمامك
متخصصة يف جمال امللكية الفكرية يف بيجني وشانغهاي وغواندونغ ويف مدن أأخرى .وتمتتع حمامك امللكية الفكرية املتخصصة
املنشأأة حديثًا ابلس تقاللية وتعمل عىل مس توى احملامك الشعبية املتوسطة .ويف عام  ،2018تلقت احملامك الشعبية عىل خمتلف
املس توايت  195,000قضية مدنية من ادلرجة ا ألوىل تتعلق حبق املؤلف ،وهو ما ميثل  68.9يف املائة من مجيع قضااي
ادلرجة ا ألوىل املرفوعة حديثًا واملتعلقة ابمللكية الفكرية.
 .3وبعد افتتاح أأول حممكة اإنرتنت يف هانغزو بتارخي  18أأغسطسُ ،2017أنشئ املزيد من حمامك الإنرتنت يف مدن صينية
أأخرى ،مبا يف ذكل بيجني وغوانغزو .وتمتتع حمامك الإنرتنت ابختصاص مركزي يف قضااي حمددة متعلقة ابلإنرتنت ،حيث تتعامل
*

الراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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مع قضااي مثل :املنازعات حول ملكية حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة املتعلقة ابملصنفات املنشورة عىل الإنرتنت ألول مرة،
واملنازعات الناش ئة عن التعدي عىل حق املؤلف أأو احلقوق املتعلقة ابملصنفات املنشورة أأو املوزعة عىل الإنرتنت .وإاىل
جانب هذا الاختصاص املركزي ،تس تلزم حمامك الإنرتنت أأيضً ا ألية "اإلكرتونية" بد ًل من ألية "حضورية" يف معلية التقايض.
وهذا يعين أأن املالحقة والوساطة والإيداع وإاثبات ا ألدةل والاس تجواب واحملامكة وإاعالن احلمك وتسلميه وتنفيذه يه معليات
ميكن اس تكاملها عىل الإنرتنت .ويعد هذا ا ألسلوب غري املزتامن يف احملامكة ا ألول من نوعه يف العامل ،مما يسمح ل ألطراف
ابملشاركة يف اإجراءات التقايض دون مغادرة بيوهتم .ففي حاةل حممكة الإنرتنت هبانغزو ،عىل سبيل املثال ،يبلغ متوسط
الوقت املس تغرق يف القضااي املتعلقة ابلإنرتنت  28دقيقة فقط ،وتس تغرق  20يو ًما فقط يف املتوسط بدء ًا من املالحقة اإىل
اإغالق القضية1.

اثلثا.

ادلور الفريد لإنفاذ القانون الإداري

 .4مقا نر ًة بعملية الفصل القضايئ ،جيري اإنفاذ القانون الإداري وا إلرشاف عليه فامي يتعلق حبامية حق املؤلف يف الوقت
املناسب وبطريقة رسيعة ومرحية نسبي ًا .ويف الوقت الراهن ،شلكت الصني نظا ًما للتنظمي الإداريي وإانفاذ القانون خاص حبامية
حق املؤلف ،مع اإنشاء واكلت اإنفاذ عىل املس توايت الوطنية وا إلقلميية والبدلية واحمللية كدعامة أأساس ية ،اإذ حتقق بشلك
مبارش يف أأنواع خمتلفة من قضااي التعدي عىل حق املؤلف وقضااي القرصنة .وعادة ما يُرشع يف الإجراءات الإدارية عقب
ورود شاكوى من أأحصاب احلقوق أأو صدور تقارير من أأطراف اثلثة ،ولكن ميكن لسلطات اإنفاذ حق املؤلف أأيضً ا رفع
بناء عىل مبادرهتم اخلاصة وفرض عقوابت اإدارية متنوعة .وميكهنم اإصدار اإخطارات التحذير ،وفرض غرامات،
قضية للتحقيق ً
ومصادرة املاكسب غري القانونية والنُسخ املتعدية ،ومصادرة املعدات الالزمة لتثبيت أأو ختزين النسخ املتعدية ،ومصادرة املواد
وا ألدوات والوسائل املس تخدمة بشلك رئييس لإنتاج نسخ متعدية .وعاجلت واكلت الإنفاذ الإداري محلاية حق املؤلف يف
الفرتة من عام  2005اإىل عام  2017ما مجموعه  97,100قضية مع فرض عقوابت اإدارية ،و أأحالت  5,046قضية اإىل ا ألهجزة
القضائية ،وصادرت أأكرث من  518مليون قطعة من املنتجات املقرصنة واملتعدية عىل امللكية الفكرية.

رابعا.

النتاجئ البارزة احملققة من اختاذ اإجراءات خاصة

 .5منذ عام  ،2005أأطلقت الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني ،اإىل جانب وزارة ا ألمن العام ووزارة الصناعة
وتكنولوجيا املعلومات واملكتب الوطين ملعلومات الإنرتنت اإجراء جيان واجن (املسمى الس يف الس يرباين (Cyber Sword
ملاكحفة التعدي والقرصنة عىل الإنرتنت ملدة  15س نة متواصةل ،مع الرتكزي عىل اجملالت الرئيس ية مثل ا ألدب الإلكرتوين،
واملوس يقى ،والفيديو ،وا أللعاب ،والرسوم املتحركة ،والربجميات .ونتيجة لهذه الإجراءات الهادفة ،جرى التحقيق فامي مجموعه
 6,573قضية وإاحاةل  609قضااي جنائية اإىل ا ألهجزة القضائية .وعالوة عىل ذكلُ ،أغلق ما مجموعه  6,266موق ًعا اإلكرتوني ًا
متعداي أأو مقرصنًا ،و ُحذف ما مجموعه  2,560,000من الروابط املتعدية أأو املقرصنة .وقد مكنت هذه النتاجئ من حامية
احلقوق واملصاحل املرشوعة ألحصاب احلقوق الصينيني وا ألجانب واملصلحة العامة بشلك عام ،وهو ما خيلق بيئة س يربانية أأكرث
مالءمة حلق املؤلف.

1
لالطالع عىل مثال حلاةل منوذجية نظرت فهيا حممكة الإنرتنت هذه ،انظر :الرشكة احملدودة  ،TV Culture Investmentوالرشكة احملدودة
 Trade & Commerceيف اينغتشو ،والرشكة احملدودة  Internetيف زجييانغ.
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خامسا .ا إلرشاف الصارم عىل حق املؤلف يف املواقع الرئيس ية
 .6يف نفس الوقت اذلي اكنت فيه الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني تتصدى ل ألشاكل اخملتلفة من التعدي والقرصنة
عىل الإنرتنت ،اكنت تعمل أأيضً ا عىل تعزيز إارشافها عىل ا ألعامل التجارية املؤثرة عىل الإنرتنت منذ عام  .2009وبعثت هذه
الإدارة يف سبمترب  2010اإخطار ًا إابطالقها مبادرة ا إلرشاف اإىل  15موق ًعا من مواقع الفيديو الرئيس ية ،وهو ما مثل البداية
الرمسية ل إالرشاف عىل حق املؤلف يف مواقع الفيديو .و أأصدرت هذه الإدارة يف سبمترب  2013أراء التنفيذ حول تعزيز
ا إلرشاف الاستبايق عىل حق املؤلف يف املواقع الرئيس ية .ويأأخذ ا إلرشاف الاستبايق عىل مواقع الفيديو شلكني رئيس يني.
الشلك ا ألول هو ا إلرشاف عىل ا ألفالم الناحجة واملسلسالت التلفزيونية ،حيث يلزم مواقع الفيديو يف اإطار مبادرة ا إلرشاف
الاستبايق إابجراء الفحص والتصحيح اذلاتيني يف لك فصل ألفضل  50فيلامً ومسلسال تلفزيوني ًا حسب معدل النقر وتقدمي
قامئة هبذه ا ألفالم واملسلسالت التلفزيونية ،فضال عن واثئق التفويض اخلاصة هبا ،اإىل الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف
الصني .ويأأخذ النوع الثاين من ا إلرشاف الاستبايق شلك حتذيرات حامية حق املؤلف ل ألفالم الرئيس ية واملسلسالت
التلفزيونية .وينبغي أأن يقدم أأحصاب احلقوق املعنيون معلومات التفويض اإىل الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني فامي يتعلق
اب ألفالم الرئيس ية واملسلسالت التلفزيونية .وس تقوم هذه الإدارة بعد ذكل ،بعد مراجعة هذه املعلومات ،ابإصدار قامئة
اب ألعامل املندرجة حتت حتذير حامية حق املؤلف ونرش هذه القامئة مشفوعة مبعلومات التفويض ذات الصةل عىل موقعها
الإلكرتوين الرمسي.
 .7ويف الوقت احلارض ،وضعت سلطات حق املؤلف يف مجيع أأحناء البالد  3,029موق ًعا رئيس ًيا حتت إارشاف خاص.
وعىل وجه اخلصوص ،ترشف الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني مبارشة عىل أأكرث من  20موق ًعا من مواقع الفيديو
الرائدة ،و 20موق ًعا موس يقيًا رائدً ا ،ومثانية مواقع مس تضيفة للملفات ،و 10مواقع أأدبية مؤثرة .و أأدت هذه اجلهود اإىل حتسني
حامية حق املؤلف بشلك كبري عىل مواقع الفيديو وا ألدب واملوس يقى ،وزايدة اس تخدام هامش كبري من املواد احملمية حبق
املؤلف ،والتعزيز الفعال للتطور السلمي يف صناعة حق املؤلف عىل الإنرتنت .ووفقًا لإحصاءات مؤسسات البحث ذات
الصةل ،بلغ جحم سوق صناعة حق املؤلف عىل الإنرتنت عام  2017يف الصني  636.5مليار يوان صيين ،مهنا  318.4مليار
يوان صيين متأأتية من رسوم اشرتاك املس تخدمني.

سادسا .اإنشاء احلومكة الاجامتعية املشرتكة
 .8أأنشأأت الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني يف عام  2007صندوقًا ملاكفأأة املبلغني عن اخملالفات واحملققني بغرض
مركزا ل إالبالغ عن ماكحفة القرصنة ،و أأطلقت ً
خطا ساخنًا وطن ًيا
ماكحفة التعدي عىل حق املؤلف والقرصنة ،و أأنشأأت ً
( )12390ل إالبالغ عن سوء السلوك .و ُمنح حىت الن ما مجموعه  65مليون يوان صيين للمبلغني عن اخملالفات واحملققني.
وابلإضافة اإىل الرتوجي بنشاط لإنشاء ألية تعاون محلاية حق املؤلف بني أأحصاب احلقوق ومنصات التداول عرب الإنرتنت،
اعززت الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني أأيضً ا التعاون مع واكلت اإنفاذ القانون يف اخلارج ومنظامت أأحصاب احلقوق
لإنشاء ألية لتبادل املعلومات بغرض ماكحفة حالت التعدي والقرصنة عرب الوطنية.
 .9وتشجع الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني أأيضً ا احلومكة اذلاتية للجمعيات التجارية .وحشدت سلطات اإنفاذ حق
املؤلف وا إلرشاف عليه عىل مجيع املس توايت الإماكانت الاكمةل للجمعيات ذات الصةل ،مبا يف ذكل اجلعية الصينية حلق
املؤلف ،واجلعية الصينية حلق املؤلف ل ألفالم ،واجلعية الصينية للمصنفات املكتوبة ،وحتالف ماكحفة القرصنة اذلي يضم
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 15دار نرش مقرها بيجني ،والئتالف ادلويل محلاية حق املؤلف للنارشين يف الصني ،وذكل بغرض تعزيز الانضباط اذلايت
عىل حنو فعال يف هذا القطاع .ويف  26أأبريل  ،2019عىل سبيل املثال ،أأطلق التحالف الصيين محلاية حق املؤلف لوسائل
الإعالم الإخبارية والتحالف الصيين محلاية حق املؤلف لوسائل الإعالم املالية ،بشلك مشرتك أأثناء املؤمتر الوطين محلاية حق
املؤلف وتطويره يف البيئة الرمقية ،مبادرة حامية احلقوق لفائدة حتالفات حامية حق املؤلف لوسائل الإعالم .ويضم التحالف
الصيين محلاية حق املؤلف لوسائل الإعالم الإخبارية  10هيئات اإخبارية رئيس ية عىل املس توى املركزي ومواقع اإعالمية
جديدة مبا يف ذكل  People’s Dailyوواكةل شينخوا ل ألنباء والتلفزيون الصيين املركزي و .Chinaso.comووقاع املركز
الوطين للتبادل بشأأن حق املؤلف اتفاقية تعاون اسرتاتيجي بشأأن حامية حق املؤلف عىل الإنرتنت مع جلنة قراءة الصوت
التابعة للتحالف الصيين ل إالذاعة والسيامن والتلفزيون .وابلإضافة اإىل ذكل اشرتك  17كياانً  ،مبا يف ذكل الرشكة احملدودة ألفالم
الصني والرشكة احملدودة هواش يا لتوزيع ا ألفالم والرشكة احملدودة واندا ل ألفالم ،يف اإطالق حتالف حامية حق املؤلف
ل ألفالم السيامنئية .وشارك لك من املركز الصيين لتبادل اخملطوطات ا ألثرية الثقافية ،واجلعية الصينية للعب ومنتجات
ا ألطفال ،ومجعيات أأخرى يف تأأسيس حتالف حامية حق املؤلف ل إالبداعات الثقافية والتعاون بشأأنه.

سابعا .ادلعاية الشامةل محلاية حق املؤلف
 .10لتعزيز شفافية املعلومات ،ي ُشرتط من السلطات اخملتصة عىل الصعيد الوطين الكشف عن املعلومات املتعلقة بقضااي
حق املؤلف اليت ختضع لعقوابت اإدارية .وقد أأحدث نرش قضااي التعدي املعتادة لك عام تأأثري ًا اجامتعي ًا ممتاز ًا .واس تفادت مجيع
املناطق بشلك اكمل من وسائل الإعالم التقليدية مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعالم اجلديدة ،مثل املواقع
الإلكرتونية و Weiboو WeChatلنرش التقدم احملرز يف حامية حق املؤلف وفعاليته ،وابلتايل خلق بيئة اجامتعية حترتم حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
[هناية املسامهة]
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اللجنة اليواننية املعنية ابلإخطار عن التعداي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت
مسامهة من اإعداد ادلكتورة ماراي دافين ابابدوبولو ،رئيسة اإدارة الشؤون القانونية ،ا ا
ملنظمة اليواننية حلق املؤلف ،أأثينا،

اليوانن

ملخص
تس هتدف اليوانن و ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف ( ،)HCOبوصفها الهيئة اخملتصة عىل املس توى الوطين فامي يتعلق حبامية
حق املؤلف ،التصداي ملشلكة القرصنة ل س امي القرصنة الرمقية من خالل طرح عدد من املبادرات .ويُعترب تأأسيس اللجنة
املعنية ابلإخطار عن التعداي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت والسهر عىل تس يري شؤوهنا أأحدث تدبري
مبتكر اختذ عىل املس توى الوطين .وترشف هذه اللجنة عىل اإجراء اإداري خ اُصص ألحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
اذلين جرى التعداي عىل حقوقهم قصد إازاةل احملتوى الإبداعي غري القانوين بشلك رسيع وفعال عىل ش بكة الإنرتنت أأو جحب
النفاذ اإليه .وتعرض هذه الوثيقة ادلور النشط اذلي تضطلع به ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف يف اإنفاذ حق املؤلف وإاذاكء
الوعي ،وت اُبني فامي بعد ا ألساس املنطقي وراء اإس ناد الولية الهامة اإىل اللجنة وا ألهداف اليت تسعى اإىل حتقيقها ،فضال عن
الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإلهيا بعد ا ألشهر التسعة ا ألوىل من معل اللجنة.

أأول.

دور ا ا
ملنظمة اليواننية حلق املؤلف يف حامية حق املؤلف

ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف )HCO( 1يه الهيئة اخملتصة وطن ايا حبامية مؤلفي املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف
.1
و أأحصاب احلقوق اجملاورة .وملواصةل هذه الولية وتنفيذها ،تضطلع ا
املنظمة بعدد من الاختصاصات تقوم مبوجهبا مببادرات عىل
أأساس مس متر .وهتدف اإىل ضامن وحتقيق التوازن العادل بني حقوق ومصاحل أأحصاب احلقوق واجلهور معوما .ولكوهنا
مسؤوةل أأيض ًا عن تفسري وتنفيذ القانون الوطين وا ألورويب واملعاهدات ادلولية ذات الصةل ،2تلعب ا
املنظمة اليواننية حلق
املؤلف دورا نشط ًا وهام ًا يف مشاريع اإذاكء الوعي وإانفاذ قواعد حق املؤلف .وتؤدي البيئة الرمقية اإىل ظهور حتدايت معيقة
أأمام اإنفاذ حق املؤلف نظر ًا ملدى تأأثري التغيريات اجلذرية ،اليت حلقت بتكنولوجيات املعلومات والتصالت ،عىل اإنشاء
املصنفات واحملتوايت احملم اية مبوجب حق املؤلف وتداولها وغريها من اس تخدامات .وابلنظر اإىل العالقة بني اإماكنية النفاذ اإىل
احملتوى الإبداعي عىل الإنرتنت واحامتل التعداي عىل حق املؤلف ،يبقى من الرضوري الرتكزي بشلك أأكرب عىل قضااي امحلاية
الرمقية.
 .2ويف اإطار املسؤوليات املولكة اإلهيا ،نشطت ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف يف جمايل حامية احلقوق ومنع التعداايت عىل
حق املؤلف .وفامي يتعلق ابلتدابري الوقائية والإجراءات املتخذة لإذاكء الوعي حبق املؤلف من خالل الوسائل الرتبوية ،أأطلقت
املنظمة ثالث مبادرات جديرة ابذلكر بوجه خاص .أأو ًل ،تُ انظم ا
ا
دوراي ندوات تدريبية وتثقيفية
املنظمة اليواننية حلق املؤلف ا
*
1
2

الراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
.https://opi.gr/en/opi/about-opi
اقر أأ املزيد عن مسؤوليات ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف عىل الرابط.https://opi.gr/en/opi/responsibilities :
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حول خمتلف قضااي حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وتس هتدف مجموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة بدء ًا من القضاة واحملامني
املتخصصني يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
انهتاء ابملوظفني الإداريني واملؤلفني و أأحصاب احلقوق اجملاورة وال اطالب ا
و ً
وعا امة اجلهور .اثني ًا ،تفتخر ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف مبرشوع مدرسة حق املؤلف اليواننية ،3وهو برانمج تعلميي مس متر
لإرساء احرتام حق املؤلف وحقوق امللكية الفكرية بشلك عام .ويوفر هذا الربانمج معلومات أأساس ية عن قانون حق املؤلف
املو اجه ألطفال املدارس والش باب ،فضال عن معل امي املدارس .و ُأتيحت للمنظمة اليواننية حلق املؤلف فرصة مثينة لتوس يع
وإاثراء ا ألنشطة يف اإطار املرشوع بفضل المتويل اذلي تلقاته من مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( .)EUIPOاثلث ًا،
سهرت ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف عىل تاكمل اجلهود املبذوةل للحدا من قرصنة املصنافات احملمية مبوجب حق املؤلف
وإازالهتا تدرجيي ًا يف اإطار مرصد مرشوع القرصنة اخلاص هبا .ويتكون املرصد من صفحة ويب ديناميكية 4تتسم ابلتحديث
املس متر اإذ ُجت امع لك الإجراءات اليت اختذهتا ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف وتُعرض ابلتفصيل ،مبا يف ذكل املعلومات حول
اخملتصة ومنظامت الإدارة
ا ألطر القانونية الوطنية وا ألوروبية ذات الصةل (اجملموعة القانونية والسوابق القضائية) والسلطات ا
اجلاعية ،والبياانت الإحصائية وخطط العمل وادلراسات ،فضال عن ختصيص عدد من الروابط الإلكرتونية املفيدة ملزيد من
املعلومات.
 .3ومع ذكل ،فاإن أأمه خطوة ُاختذت ملاكحفة القرصنة الرمقية برسعة وفعالية يه اإدراج اإجراء اإداري مؤخر ًا يف القانون
املرة
الوطين 5أأمام اللجنة املعنية ابلإخطار عن التعداي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت (اللجنة) .وتعترب ا
املترضرين للنظر يف مشلكة
ا ألوىل اليت تُتاح فهيا ألية خارج نطاق القضاء لفائدة أأحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ا
القرصنة عرب الإنرتنت .وجيوز لهؤلء تقدمي طلب اإىل اللجنة قصد الامتس إازاةل احملتوى املتعداي عىل الإنرتنت أأو جحبه .وبعد
اعامتد عدد من القرارات الوزارية 6اليت مت مبوجهبا حل القضااي الرئيس ية املتعلقة بتنفيذ احلمك ذي الصةل ،بد أأت اللجنة هممهتا
يف سبمترب  2018ونظرت حىت الن يف مخس حالت من التعدا ايت الواسعة النطاق عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل
الإنرتنت .وقد اع ُتربت هذه املبادرة مبثابة النسخة اليواننية لنظام الإخطار واحلجب املعروف وتسلط الضوء عىل اجلهود اليت

3
 ./https://www.copyrightschool.gr/index.php/enملزيد من املعلومات ،انظر ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف ( ،)2016مدرسة حق
املؤلف اليواننية – اإذاكء الوعي بشأأن حامية حق املؤلف يف مرحةل التعلمي الابتدايئ والثانوي (الصفحات من  21-19من الوثيقة  )WIPO/ACE/11/4متاحة
عىل الرابط.https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342676 :
4
.https://opi.gr/en/general-information-on-copyright/observatory-for-piracy
5
أأدرجت املادة  52من القانون رمق  2017/4481بشأأن الإدارة اجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،والرتخيص متعدد ا ألقالمي خبصوص املصنفات
املوس يقية لالس تخدام عرب الإنرتنت يف السوق ادلاخلية ومسائل أأخرى تدخل مضن نطاق وزارة الثقافة والرايضة ،مادة جديدة  E66بشأأن العقوابت املتعلقة
ابلتعدا ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت يف القانون رمق  1993/2121بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملسائل الثقافية .ويتاح الك الصكني
القانونيني ابللغة الإجنلزيية عىل الرابط https://opi.gr/en/library/law-4481-2017 :و .https://opi.gr/en/library/law-2121-1993
6
مع ًال ابملادة  E66من القانون رمق  ،1993/2121أأصدرت القرارات الوزارية التالية :قرار وزارة الثقافة والرايضة رمق
 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ//248407/17434/12866/490املؤرخ يف  8يونيو  ،2018بعنوان تعديل القرار اخلاص بتكوين اللجنة
املعنية ابلإخطار عن التعدا ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت وإانشاهئا .وحتديد رواتب أأعضاهئا؛ قرار مشرتك صادر عن وزارة املالية ووزارة
الثقافة والرايضة رمق  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240املؤرخ يف  27فرباير  2018بعنوان حتديد اإجراء فرض
الغرامة واسرتدادها اليت أألزمهتا اللجنة املعنية ابلإخطار عن التعدا ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت ...وعن الهيئات اخملتصة بتحصيلها؛ قرار
وزارة الثقافة والرايضة رمق ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/42270/3639/3477/197 :املؤرخ يف  7فرباير  2018بعنوان تكوين
اللجنة املعنية ابلإخطار عن التعدا ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت وإانشاهئا ...وحتديد ماكفأت أأعضاهئا .وتتاح مجيع القرارات ابللغة اليواننية
عىل املوقع الإلكرتوين الرمسي ا
للمنظمة اليواننية حلق املؤلف عىل الرابط التايل.https://opi.gr/en/committee/legislation-committee :
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تبذلها امل انظمة اليواننية حلق املؤلف لزتويد أأحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابمحلاية العالية ،وفق ًا ملا يقتضيه القانون
الوطين وا ألورويب.

اثنيا.

اللجنة املعنية ابلإخطار عن التعداي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت

أألف.

املعلومات ا ألساس ية وا ألهداف

 .4تتأألف اللجنة من ثالثة أأعضاء مه :رئيس ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف ،وممثل عن جلنة التصالت والربيد اليواننية
وممثل عن سلطة حامية البياانت اليواننية .ويساعد هؤلء ا ألعضاء ،للوفاء بوليهتم ،عضو قانوين من القسم القانوين يف
ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف .وفامي يتعلق ابلطبيعة القانونية للجنة ،جتدر الإشارة اإىل أأن اللجوء اإىل هيلك اإداري قصد
الانتصاف مثل اللجنة هو أأمر منصوص عليه أأيض ًا يف نظام حق املؤلف يف فرنسا (الهيئة العليا لنرش املصنفات وحامية
حقوق املؤلف عىل الإنرتنت) وإايطاليا (الهيئة املعنية بضامن التصالت) وإاس بانيا والربتغال ،وقد اكنت اللجنة الإدارية اليواننية
للعالمات التجارية 7ابلفعل مثا ًل انحج ًا اإىل حد ما يف اختاذ التدابري الإدارية يف اإطار اإنفاذ امللكية الفكرية الوطين .وحل ال
املرشع اليوانين معل هذه الناظم احلالية من أأجل صياغة منوذج ممتزي يركز بوضوح عىل الهنج والاحتياجات الوطنية.
ا
 .5وكام هو منصوص عليه يف املذكرة التفسريية للقانون رمق  ،82017/4481فاإن ا ألساس املنطقي لهذا النظام هو وضع
اإجراء مؤسيس ُخي اول ألحصاب احلقوق املترضرين احلصول عىل أأمر إابزاةل املصنفات غري املرخصة أأو أأي حمتوى محمي مبوجب
حق املؤلف عىل الإنرتنت أأو احلد من اإاتحته ،دون تعليق أأو التأأثري عىل ممارسة مطالباهتم بشأأن الزناع ذاته املرفوع أأمام
احملامك .ويف ظل عرص الرمقنة والإنرتنت ،أأصبحت مسأأةل التعداايت عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة سهةل وكثرية ،وقد ل
تفي الليات القضائية احلالية ابلرسعة املطلوبة ملاكحفة القرصنة الرمقية بفعالية ،اإذ أأثبت التقايض أأمام احملامك يف كثري من
جراء التعداي عىل
ا ألحيان أأنه اإجراء يس تغرق وقتا طويال وملكاف ابلنس بة ل ألطراف املعنية .9اإن التأأخري يف جرب الرضر ا
يقوض فعالية الانتصاف القانوين املطلوب .وهكذا ،أأنشأأ املرشع
حق املؤلف قد يُنقص من قمية احلق املُنهتك ،وابلتايل ا
الوطين هذا الإجراء املصمم خصيص ًا لمتكني أأحصاب احلقوق من اإنفاذ حقوقهم ،وختفيف عبء احملامك املثقةل ابلفعل هبذا النوع
من التقايض .عالوة عىل ذكل ،تعترب املذكرة التفسريية للقانون رمق  2017/4481أأن الإجراء مناسب ،مبا يتوافق مع املبد أأ
ادلس توري للتناسب ،10ويراعي حقوق ومصاحل مجيع ا ألطراف املعنية ،وا ألمه من ذكل ،حامية حرية التعبري و الاس تثناءات
والتقييدات املنصوص علهيا يف قانون حق املؤلف.

7
أأنشئ مبوجب القانون رمق  2012/4072بشأأن العالمات التجارية .وعىل غرار ادلعاوى املرفوعة أأمام اللجنة الإدارية للعالمات التجارية ،جيوز الطعن يف
القرارات اليت تصدرها اللجنة من خالل رفع دعوى أأمام احملامك ا إلدارية.
8
متاح ابللغة اليواننية عىل.https://opi.gr/images/library/nomothesia/ethniki/nomoi/aitiologiki_4481.pdf :
9
ل يؤثر تقدمي الطلب أأمام اللجنة عىل حق ا ألطراف املعنية يف الامتس الانتصاف (يف الزناع نفسه) من خالل التقايض أأمام احملمكة طبقا (للامدة 52
( )8من القانون رمق  .)2017/4481ومع ذكل ،يف حاةل رفعت دعوى من جانب مقدم الطلب نفسه خبصوص ادلعوى ذاهتا أأمام احملامك سواء قبل أأو أأثناء نظر
اللجنة يف القضية ،يُغلق ملف القضية طبقا (للامدة  )cc( )5( 52من القانون رمق  .)2017/4481ابلإضافة اإىل ذكل ،ل ُخي ال الإجراء أأمام اللجنة ابلإجراءات
املنشأأة مبوجب الالحئة التنظميية لإدارة وختصيص أأسامء النطاق  .grللهيئة اليواننية لالتصالت والربيد طبقا (للامدة  )1( 52من القانون رمق .)2017/4481
10
تنص املادة  )1( 25من ادلس تور اليوانين عىل أأن أأي قيود مفروضة عىل حقوق ا ألفراد ،مبا يف ذكل حقوقهم الاجامتعية ابلإضافة اإىل س يادة القانون
يف اجملمتع ،جيب النَّ اص علهيا اإما مبارشة بواسطة ادلس تور أأو مبوجب القانون ،ويف حاةل أأبديت حتفظات لصاحل هذا ا ألخري ،يتعني احرتام مبد أأ التناسب.
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ابء.

ا إلجراء أأمام اللجنة

 .6جيوز للك خشص حامل حلق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة اليت (يُداعى أأنه) جرى التعدي علهيا عىل الإنرتنت أأن يلجأأ
مبوجب هذا الإجراء الإداري اإىل اللجنة ،مبا يف ذكل املؤلفون وفنانو ا ألداء و /أأو النارشون و /أأو منظامت الإدارة اجلاعية
املرشع الوطين املمتثل يف كفاةل لك من رسعة وفعالية
يف اإطار السلطات اليت أأنيطت هبم .عالوة عىل ذكل ،فقد حتقق هدف ا
هذا الإجراء من خالل وضع اإطار زمين قصري ا
يتعني يف غضونه اإمتام الإجراء ،حبيث ميكن ألحصاب احلقوق احلصول عىل
إازاةل املصنفات املتعدية فورا أأو جحب النفاذ اإلهيا يف أأجل ل يتعداى س تني يوم ًا من اترخي تقدمي الطلب ذي الصةل رشيطة
قبوهل .11وقد يتعلق الادعاء املرفوع أأمام اللجنة بأأي حاةل من حالت التعداي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأو لكهيام يف
البيئة الرمقية .ومع ذكل ،ينص القانون عىل قامئة ابحلالت اليت ل ينطبق علهيا هذا الإجراء ،مبا يف ذكل ،عىل وجه اخلصوص،
الانهتأاكت اليت يرتكهبا املس تخدمون الهنائيون من خالل التزنيل أأو البث احلي أأو مشاركة امللفات بني ا ألقران واليت تتيح
التبادل املبارش للملفات الرمقية بني املس تخدمني الهنائيني ،أأو الانهتأاكت املرتكبة عن طريق خدمات ختزين البياانت
ابس تخدام احلوس بة السحابية.
بناء عىل
 .7وعالوة عىل ذكل ،ينص القانون عىل العرض ا
املفصل للخطوات اليت ينبغي للجنة اختاذها اإما لرفض الطلب ً
أأس باب حمددة 12أأو ملواصةل القضية والبت فهيا يف غضون أأجل زمين حمدد سلف ًا .ويف احلاةل ا ألخرية ،يمت اإخطار مزودي
النفاذ اإىل الإنرتنت املعنيني ،حيامث أأمكن ،ومزود خدمة الاس تضافة ،واملسؤول (املسؤولني) أأو /وماكل (ماليك) مواقع
الويب اليت تس تضيف احملتوى غري القانوين ،ومتكيهنم من ثالثة خيارات :الامتثال الطوعي للامتس مقدم الطلب؛ أأو احلصول
عىل ترخيص لس تخدام املصنفات اليت يُداعى انهتاكها؛ أأو اإبداء اعرتاضها .وتقوم اللجنة بعدئذ إابعادة النظر يف القضية .ويف
حاةل عدم اإثبات حدوث انهتاك يف هناية املطاف ،يغلق ملف القضية .أأما اإذا ثبت الانهتاك ،فس ُيصدر قرار يقيض اإما
إابزاةل 13احملتوى غري القانوين أأو جحب النفاذ اإليه .14ويلزتم املبلَّغني بنص القرار خالل فرتة زمنية ل تزيد عن ثالثة أأايم معل
من اترخي تقدمي القرار .ويف حاةل مل ميتثل املبلَّغني ملنطوق القرار ،حيق للجنة كذكل فرض غرامة اإدارية ترتاوح بني  500اإىل
 1000يورو عن لك يوم من أأايم عدم الامتثال بعد مراعاة مجموعة متنوعة من املعايري ،مثل شدة التعداي وقدرته عىل
التكرار.
11
ينص القانون عىل عدد من الرشوط املس بقة اليت جيب الوفاء هبا من أأجل قبول الطلب؛ أأو ًل ،تُدفع الرسوم املس تحقة دلراسة القضية
يف هذا الصدد ،ا
من دلن اللجنة مقدم ًا .وقد ُحداد املبلغ املس تحق لهذه الرسوم بواسطة قرار وزاري يرتاوح ما بني  372اإىل  1240يورو .عالوة عىل ذكل ،جيب عىل صاحب
احلق تقدمي الطلب ابس تخدام منوذج الطلب احملدد مس بق ًا املنشور عىل موقع ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف .ويتعني أأن يرفق صاحب أأو صاحبة الطلب أأي وثيقة
مطلوبة ،و أأي معلومات أأخرى متاحة دلمع املطالبة ذات الصةل .ابلإضافة اإىل ادلفع املؤقت للرسوم ،واذلي خيتلف ابختالف عدد النطاقات املعنية ،يتجىل
الرشط املس بق الثاين للجنة ،حىت تنظر اللجنة يف القضية ،يف اختاذ صاحب احلق ابلفعل اإجراء (الإخطار واحلجب) ذي الصةل يف حاةل اكن مثل هذا الإجراء
متاحا من دلن مزود خدمة الإنرتنت املعين (عىل سبيل املثال ،اإخطار حبجب حق املؤلف ملوقع يوتيوب  ،)YouTubeو أأن الإجراء فشل يف حتقيق النتاجئ،
وإان مت خالل فرتة زمنية معقوةل.
12
بتعبري أأ ادق ،يُغلق ملف القضية بقرار من اللجنة بنا ًء عىل سبب واحد عىل ا ألقل من ا ألس باب التالية :أأ) عدم اس تخدام منوذج الطلب احملدد مس بقا؛ً
ب) الافتقار اإىل املعلومات الاكفية؛ ج) دعوى معلاقة بني ا ألطراف نفسها أأو اإصدار احلمك الهنايئ بشأأن املسأأةل حمل الزناع؛ د) نقص الكفاءة؛ ه) الافتقار اإىل
ا ألس باب وا ألدةل الاكفية (طلب ل أأساس هل بشلك واحض)؛ و) حسب الطلب قبل نظر اللجنة فيه؛ ز) عدم دفع رسوم الفحص؛ ح) احلصول عىل ترخيص
لس تخدام املصنفات.
13
يف حاةل اكن موقع الويب اذلي يس تضيف احملتوى املتعدا ي حيتضنه خادم موجود داخل ا ألرايض اليواننية.
14
يف حاةل اس تضافة هذه املواد عىل موقع ويب يوجد خادمه خارج الأرايض اليواننية أأو يف حاةل حدوث انهتأاكت واسعة النطاق.
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الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإلهيا حىت الوقت الراهن والاعتبارات املس تقبلية

جمي.

 .8بعد النظر يف مخس حالت انهتاك حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة عرب الإنرتنت أأو لكهيام ،15فاإن الاس تنتاجات اليت مت
التوصل اإلهيا فامي يتعلق هبذا الإجراء الوطين املبتكر يه كام ييل:


يف مجيع احلالت ،اكن مقدا م الطلب اإدارة جامعية أأو منظمة حامية جامعية تعمل نيابة عن العضو املنمتي اإلهيا.



احملتوى الإبداعي اذلي متت اإاتحته بشلك غري قانوين عىل ش بكة الإنرتنت يتعلق ابملصنفات املوس يقية
(التسجيالت الصوتية) واملصنفات السمعية البرصية (ا ألفالم واملسلسالت التلفزيونية) والربامج واملصنفات
ا ألدبية.



يف مجيع احلالت ،جرى حتديد انهتاك حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة أأو لكهيام ،وبشلك أأسايس ،حدوث
انهتاك واسع النطاق.



أأمرت اللجنة حبجب النفاذ اإىل احملتوى املتعداي عىل حق املؤلف خالل  48ساعة من وقت اإخطار ا ألطراف
املعنية ابلقرار.



ا ألمر ابحلجب ملدة ثالث س نوات.



تراوحت الغرامات املفروضة بني  700و 850يورو للك يوم من أأايم عدم الامتثال للقرار.

 .9ون ُرشت قرارات اللجنة عىل نطاق واسع وتل اقت ردود فعل متباينة .وشعر أأحصاب احلقوق ابلرتياح إازاء الاس تجابة
املؤسس ية الرسيعة لالس تغالل الضخم وغري املرخص ملصنفاهتم و /أأو أأي حمتوى أخر محمي مبوجب حق املؤلف عىل الإنرتنت
من انحية ،ومن انحية أأخرى ،ا ادعى بعض أأفراد اجلهور ،ممان ميلكون نظرة خاطئة ومتناقضة اإىل حد ما ملبد أأ حرية الإنرتنت،
أأنه قد مت التحايل عىل حقهم يف النفاذ اإىل املعلومات .ورمغ احلاجة اإىل مواصةل اإذاكء الوعي ،يبدو أأن ا ألداء العام لهذه اللية
غري القضائية يؤيت مثاره ،وابلتايل حتقيق ا ألهداف املنشودة.
 .10وتدرك ا
املنظمة اليواننية حلق املؤلف أأنه مل يمت بعد القضاء عىل القرصنة أأو خطر القرصنة .ومع ذكل ،تد ال مبادرة
اللجنة يف اليوانن واملبادرات املامثةل يف أأماكن أأخرى عىل العزمية القوية يف ماكحفة الاس تخدام غري املرشوع للمصنفات احملمية
مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت أأو عىل ا ألقل التخفيف من أاثر هذا الاس تخدام .ويف هذا الصدد ،تظل
القضااي اليت برزت حامتً يف ا ألشهر التسعة منذ أأن بد أأت اللجنة معلياهتا والعقبات اليت تعرتض طريق الوفاء الاكمل
املرشع الوطين قيد ادلراسة حالي ًا ،ويتواصل العمل التحضريي الترشيعي الرايم اإىل تعديل أأو
اب ألهداف اليت حددها ا
اس تكامل الإطار القانوين احلايل لعمل اللجنة .ونتيجة ذلكل ،ميكن القول اإن التطورات اجلديدة يف هذا اجملال اجلوهري قاب
قوسني أأو أأدىن.
[هناية املسامهة]

15

احلاةل اخلامسة قيد النظر أأمام اللجنة حالي ًا.
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حتسني أليات ماكحفة نرش احملتوى املقرصن عىل الإنرتنت يف الاحتاد الرويس
مسامهة من اإعداد الس يد فادمي سيبواتن ،انئب رئيس ادلائرة الاحتادية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات
ووسائط الإعالم ،يف موسكو ،الاحتاد الرويس

ملخص
تعرض هذه املسامهة تفاصيل الإطار القانوين الرويس محلاية املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف عىل الإنرتنت .وتُركز
املسامهة بشلك خاص عىل ثالث أليات ُوضعت ملاكحفة نرش احملتوى اذلي يتعداى عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت أأل ويه:
خيول تقييد النفاذ اإىل مواقع الويب املتعدية عىل حق املؤلف؛ اس تحداث اإجراء جحب دامئ يف حالت
سن حمك قانوين ا
التعدي املتكررة عىل حق املؤلف؛ وضع ألية قضائية اإضافية تس هتدف ما يسمى "مواقع مرأة" .كام تقدم املسامهة أأيض ًا
معلومات بشأأن أأثر هذه الليات وحتديد رؤية للتطورات املقبةل يف هذا اجملال.

أأول.

اإجراءات ماكحفة القرصنة الروس ية

 .1دخلت املادة  2-15من القانون الاحتادي املتعلقة ابملعلومات وتكنولوجيا املعلومات وحامية املعلومات 1حزي النفاذ يف
 1أأغسطس  .2013وجيوز ،وفق ًا لهذه املادة ،جحب املواقع اليت حتتوي عىل مواد تتعداى عىل حق املؤلف مبقتىض حمك صادر
عن حممكة مدينة موسكو .ويف ا ألصل ،اكن القانون يقترص فقط عىل حامية مصاحل قطاع صناعة السيامن اإل أأنه خضع للتعديل
عدة مرات منذ س ناه .ويف مايو  ،2015عىل سبيل املثال ،جرى توس يع نطاق القانون ليشمل تقريب ًا مجيع املصنفات احملمية
ختول احلجب ادلامئ ملواقع
مبوجب حق املؤلف ،ابس تثناء الصور الفوتوغرافية .ابلإضافة اإىل ذكلُ ،سنات املادة  ،6-15اليت ا
الويب اليت حتتوي عىل مواد تنهتك حق املؤلف بشلك صارخ ،عندما مت الإبالغ عن نرش احملتوى املقرصن بشلك متكرر.
ويف عام  ،2017مت توس يع نطاق ألية تقييد النفاذ اإىل بعض املواقع عىل الإنرتنت بشلك دامئ لتشمل ما يسمى مبواقع مرأة
ملواقع حمجوبة بشلك دامئ ،أأي املواقع املشاهبة بشلك مربك لتكل اليت جرى تقييد النفاذ اإلهيا يف السابق .2وسيمت التطرق
للك ألية من هذه الليات الثالث مبزيد من التفصيل فامي ييل.

*
الراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أراء أأمانة الويبو أأو دولها ا ألعضاء.
1
القانون الاحتادي رمق  FZ-149املؤرخ يف  27يوليو  ،2006بشأأن املعلومات وتكنولوجيا املعلومات وحامية املعلومات (بصيغته املعدةل حىت القانون
الاحتادي رمق  FZ-327املؤرخ يف  25نومفرب  ،)2017متاح عىل .https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/17761 :و ُأدرجت املادة
 2-15يف القانون الاحتادي رمق  FZ-149مبوجب القانون الاحتادي رمق  FZ-187املؤرخ يف  2يوليو  ،2013بشأأن اإدخال التعديالت عىل بعض قوانني الاحتاد
الرويس خاصة حبامية احلقوق الفكرية عىل ش باكت املعلومات والتصالت ،ويه متاحة عىل:
.https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/17108
2
انظر اناتليا روماشوفا ( ،)2018تطوير أليات لضامن الامتثال حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الاحتاد الرويس (الصفحات  53-50من الوثيقة
 ،)WIPO/ACE /13/6ص ،53 .متاحة عىل الرابط:
.https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_13/wipo_ace_13_6.pdf
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أألف.

تقييد النفاذ اإىل احملتوى املتعداي عىل حق املؤلف

 .2كام هو موحض أأعاله ،فاإن أأول ألية متاحة ألحصاب احلقوق محلاية حقوقهم عىل الإنرتنت يه تقييد النفاذ اإىل احملتوى
املتعداي بناء عىل أأمر من احملمكة لختاذ تدابري مؤقتة .ويُتابع اإجراء احلصول عىل املوافقة عىل هذا التدبري كام ييل :جيوز
لصاحب احلق املعين ،يف حاةل اكتشف احملتوى املتعداي عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت ،أأن يُقدم طلب ًا اإىل حممكة مدينة
موسكو يطالب فيه إابزاةل احملتوى اذلي يداعي تعدا يه عيل حق املؤلف .وتنظر احملمكة يف طلب صاحب احلق ،ويف حاةل
صدور قرار يُنصفه ،حتيل احملمكة احلمك الصادر ،بشأأن التدابري املؤقتة محلاية احلقوق احلرصية لصاحب احلق ،اإىل ادلائرة
الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم ( .)Roskomnadzorوبدورها،
تعمل هذه ادلائرة ( )Roskomnadzorمع صاحب املوقع ومزود خدمة الاس تضافة من أأجل إازاةل احملتوى املتعداي عىل
حق املؤلف .ويف حاةل عدم إازالته ،تطلب ادلائرة ( )Roskomnadzorمن مزودي النفاذ اإىل الإنرتنت جحب النفاذ اإىل
املوقع داخل روس يا.
 .3ومنذ اس تحداث الإجراء ،تلقات ادلائرة الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط
بناء عىل هذه الطلباتُ ،اختذت تدابري امحلاية
الإعالم( )Roskomnadzorأأكرث من  6,000أأمر من حممكة مدينة موسكو .و ً
فامي يتعلق بأأكرث من  3,800مادة خاضعة محلاية حق املؤلف .وميثل احملتوى السمعي البرصي (ا ألفالم واملسلسالت) اجلزء
الأكرب من هذه املواد بنس بة  67يف املائة ،تلهيا املصنفات ا ألدبية بنس بة  11يف املائة ،مث حمطات البث الإذاعي والتلفزيوين
بنس بة تسعة يف املائة .ومتثل نس بة لك من برامج المكبيوتر وا ألعامل املوس يقية س تة يف املائة ،يف حني ل تشلك الفئات
املتبقية من املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف (املصنفات العلمية واملصنفات الفنية وقواعد البياانت) اإل واحد يف املائة.
 .4وجتدر الإشارة اإىل أأن اللية املنصوص علهيا يف املادة  2-15من القانون الاحتادي املتعلقة ابملعلومات وتكنولوجيا
بناء عىل أأمر من حممكة مدينة موسكو ،ابإرسال طلبات اإىل ادلائرة
املعلومات وحامية املعلومات تسمح ألحصاب احلقوقً ،
الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم لتقييد النفاذ اإىل مواقع الويب اليت
تنرش حمتوى يتعدى عىل حق املؤلف .ذلكل ،ميكن ،استنادا اإىل أأمر حممكة واحد يتعلق مبواد معينة محمية مبوجب حق
املؤلف ،اختاذ تدابري ضد مجموعة واسعة من مواقع الويب اليت تنرش هذه املواد بطريقة غري قانونية.
 .5وتُع اد هذه اللية ،بفضل بساطهتا ،الأكرث شعبية بني أأحصاب احلقوق .وحىت الن ،تلقات ادلائرة الاحتادية الروس ية
ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم أأكرث من  16,000طلبا لتقييد النفاذ اإىل أأكرث من
 150,000موقعا حيتوي عىل مواد مقرصنة ،أأي  11مرة أأكرث من عدد املواقع الإلكرتونية اليت مت تضميهنا يف أأوامر حممكة
مدينة موسكو.

ابء.

اس تحداث اإجراءات حلجب مواقع ويب بشلك دامئ

 .6يتعاون زهاء  85يف املائة من ماليك مواقع الويب تعاوان نش يطا مع ادلائرة الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل
التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم ،وتزيل احملتوى املقرصن قبل رساين احلجب .ومع ذكل ،فاإن ما نسبته
 15يف املائة من املواقع املتبقية تواصل عن قصد املشاركة يف نشاط غري قانوين.
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 .7ولهذا السبب ابلتحديد أأضيفت املادة  6-15اإىل القانون يف عام  .32015واس ُتحدث اإجراء احلجب ادلامئ ملواقع
القرصنة اليت تنهتك حق املؤلف بشلك متكرر .ولرساين احلجب ادلامئ ،جيب أأن يكون صاحب احلق املعين قد ان ُتصف
مرتني يف الإجراءات القانونية ضد ماكل املوقع املتعدي عىل حق املؤلف .وتُرسل ادلائرة الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل
التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم ،يف غضون  24ساعة من تلقي قرار حممكة ذي الصةل ،تعلاميت اإىل
موظفي التصالت حلجب موقع الويب املعين ،وقد ل يُرفع تقييد النفاذ اإىل املوقع.
بناء عىل  258قرار ًا أأصدرته حممكة مدينة موسكو؛ ويشمل هذا احلجب
 .8وحىت النُ ،حجب  936موقع ًا اإلكرتوني ًا ً
مواقع القراصنة املعروفة عىل الإنرتنت مثل :روتراكر " "rutrackerوكيكغاتور " "quickgatorوسزينفار ""seasonvar
وكينوغو " ،"kinogoواليت ظهرت مرار ًا وتكرار ًا يف تقارير أأجنبية خمتلفة بصفهتا مواقع رائدة يف نرش احملتوى املتعدي عىل
حق املؤلف.4

جمي.

معاجلة مواقع مرأة

 .9يف ضوء اخلسائر الكبرية للمشاهدين يف الاحتاد الرويس ،بد أأ أأحصاب عدد من املواقع الإلكرتونية ابس تخدام أأساليب
خمتلفة للتغلب عىل احلجب .ومن بني أأكرث ا ألساليب ش يوعا واليت تعترب غري ملكفة وميكن النفاذ اإلهيا يه اإنشاء مواقع مرأة
والرتوجي لها عرب حمراكت البحث.
 .10ورداا عىل هذا ا ألسلوب ،اس ُتحدثت ،يف أأكتوبر  ،2017ألية قضائية اإضافية تسمح بتقييد النفاذ اإىل مواقع مرأة
بناء عىل قرارات مسبباة صادرة عن وزارة التمنية الرمقية والتصالت ووسائط الإعالم .ابلإضافة
للمواقع احملجوبة بشلك دامئ ً
اإىل ذكل ،يتعني عىل مسؤويل حمراكت البحث إازاةل معلومات نتاجئ البحث من مواقع الويب اليت مت تقييد النفاذ اإلهيا بشلك
دامئ.
بناء عىل قرارات وزارة التمنية الرمقية والتصالت والإعالمُ ،حجب أأكرث من  5,500موقعا مرأة و ُأرسل أأكرث من
 .11و ً
 27,500طلبا ملسؤويل حمراكت البحث الرئيس ية الأكرث ش يوعا يف روس يا (ايندكس ،جوجل ،ميل ،رامبلر ،س بوتنيك).

اثنيا.

أأثر اإجراءات ماكحفة القرصنة الروس ية

 .12يُقبل أأحصاب احلقوق ا ألجانب عىل اس تخدام الليات املذكورة أأعاله اس تخداما نشطا .وتلقات ادلائرة الاحتادية
الروس ية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم أأكرث من  250أأمر ًا من حممكة مدينة موسكو فامي
يتعلق ابلطلبات املقدمة من رواد العامل يف قطاع صناعة ا ألفالم (مبا يف ذكل  59أأمر ًا من حممكة مدينة موسكو رد ًا عىل
الطلبات املقدمة من رشكة وارنر بروز اإنرتتيمننت؛ و 118أأمر ًا بشأأن طلبات مقدمة من خمتلف الشعب الفرعية لرشكة
سوين؛ و 69أأمر ًا بشأأن طلبات مقدمة من رشكة يونيفرسال ميوزيك؛ وس بعة طلبات مقدمة من رشكة ديزين انرتبرايزس،
من بني رشاكت أأخرى) .و ُمتاعت ابمحلاية أأكرث من  620مادة أأجنبية محمية مبوجب حق املؤلف .وميثل هذا الرمق مخس عدد
3
ُأدرج هذا احلمك مبوجب القانون الاحتادي رمق  FZ-364املؤرخ  24نومفرب  ،2014بشأأن التعديالت عىل القانون الاحتادي للمعلومات وتكنولوجيا
املعلومات وحامية املعلومات وقانون الإجراءات املدنية ،املتاح عىل املوقع.https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15580 :
4
انظر ،عىل سبيل املثال ،مكتب املمثل التجاري للولايت املتحدة (يناير  ،)2018اس تعراض خارج ادلورة لعام  2017بش أأن ا ألسواق ا ألسو أأ صيتا،
متاح عىل.https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2017%20Notorious%20Markets%20List%201.11.18.pdf :
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املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف يف روس يا واليت ُمتاعت ابمحلاية (زهاء  3,200مصنفا) .ومع ذكل ،يظل العدد كبري ًا،
ومن املأأمول أأن يزتايد هذا العدد مس تقب ًال.

أألف.

خدمات الفيديو عىل الإنرتنت

 .13ميكننا أأن نرى أأن املاكحفة املهنجية للقرصنة عىل الإنرتنت بد أأت تؤيت مثارها .ووفق ًا للفاعلني يف السوق ،تؤثر املاكحفة
املهنجية تأأثري ًا مبارش ًا عىل اإيرادات ا ألفالم السيامنئية عىل الإنرتنت (خدمات الفيديو عىل الإنرتنت املبالغ فهيا) يف الاحتاد
الرويس .ويف عام  ،2017وفق ًا لبياانت يت اإم يت كونسولتني ،منا السوق بنس بة  60يف املائة ليصل اإىل  7.7مليار روبل
رويس ،وقد واصل امنوه يف عام  ،2018ليحقق نس بة  45يف املائة أأخرى ويبلغ  11.1مليار روبل رويس .ويُتوقع يف عام
 ،2019أأن حيقق منوا بنس بة  38يف املائة ،مما سريفع قمية سوق ا ألفالم السيامنئية عىل الإنرتنت اإىل  15مليار روبل رويس.
وجتدر الإشارة أأيض ًا اإىل أأن املس تخدمني أأصبحوا أأكرث اس تعداد ًا دلفع مثن حمتوى الفيديو الرشعي عىل الإنرتنت .ويف هذه
املرحةل ،يتصدر المنوذج القامئ عىل دفع رسوم خدمات الفيديو عىل الإنرتنت السوق بوضوح :اإذ بلغ مجموع الإيرادات احملققة
من رسوم املس تخدم يف عام  2018ما مقداره  7.6مليار روبل رويس ،أأي بزايدة  70يف املائة مقارنة بعام  .2017و اودل
منوذج نرش الإعالانت س يوةل قدرها  3.5مليار روبل رويس ،أأي ما يزيد بنس بة  10يف املائة مقارنة بعام .52017
 .14ووفق ًا لتقديرات رشكة يج صان وابرترن كونسلتني " ،" J'Son & Partners Consultingبلغ مجموع اإيرادات
سوق خدمات الفيديو عىل الإنرتنت  24.8مليار روبل رويس ،ويتوقع حتقيق املزيد من المنو يف عام  ،2019ويف نفس
الس ياق ،ويُرتقب أأن تصل الايرادات اإىل  32.4مليار روبل رويس.6
 .15ووفق ًا لبياانت صادرة عن تليكوم داييل ،7بلغ مجموع اإيرادات خدمات الفيديو القانونية عىل الإن نرتت يف الاحتاد
الرويس  16.49مليار روبل رويس عام  ،2018وهو ما ميثل زايدة بنس بة  46يف املائة مقارنة اب ألرقام املسجةل يف العام
السابق .واكنت أأكرب املواقع اليت تقدم خدمات الفيديو عىل الإنرتنت يف السوق الروس ية يف  2018يه :اإيف ويوتوب و أأوكو،
حيث بلغت حصهتا  23.9يف املائة و 14.7يف املائة و 12.8يف املائة عىل التوايل .ووفق ًا لتوقعات تليكوم داييل ،سيس متر
السوق يف المنو مبعدل منو س نوي ل يقل عن  30يف املائة ،وقد تتجاوز الإيرادات ،يف عام  21.4 ،2019مليار روبل
رويس.8

ابء.

اإيرادات ش باك تذاكر العروض السيامنئية

 .16ميكن مالحظة الاجتاهات الإجيابية يف اإيرادات ش باك التذاكر من خالل عروض ا ألفالم السيامنئية .وتُويل ادلائرة
الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم اهامتم ًا خاص ًا محلاية ا ألفالم السيامنئية
الروس ية الكربى عىل الإنرتنت .و أأجنزت العديد من املشاريع املتعلقة حبامية ا ألفالم واملسلسالت التلفزيونية الروس ية بنجاح.
وحبثت ادلائرة الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط الإعالم ابلتعاون مع أأحصاب
حق املؤلف عن مواقع الويب ذات احملتوى غري القانوين و أأرسلت طلبات اإىل مزودي خدمة الاس تضافة وماليك املواقع
5
6
7
8

انظر الرابطhttps://www.comnews.ru/content/119057/2019-04-12/onlayn-kinoteatry-demonstriruyut-rost. :
انظر الرابطhttps://www.dp.ru/a/2019/04/16/Gosudarstvu_luchshe_ne_vle :
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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الإلكرتونية إلزاةل هذا احملتوى .ويف حاةل فشل إازاةل احملتوى اذلي يتعداى عىل حق املؤلفُ ،حيجب النفاذ اإىل عنوان صفحة
الويب وعنوان بروتوكول الإنرتنت ذي الصةل داخل الاحتاد الرويس .وجتىل املرشوع ا ألول من هذا النوع ،واذلي اكن مبثابة
مرشوع جترييب يتيح اكتساب بعض اخلربة العملية ،يف حامية فيمل بتليات  .Battalionوحقق هذا الفيمل اإيرادات بلغت يف
مجموعها  447مليون روبل رويس (مما جعهل حيتل املرتبة الثالثة بني ا ألفالم السيامنئية الروس ية يف عام .9)2015

 .17ولحقا ،اختذت تدابري حامية مماثةل فامي يتعلق اب ألفالم الروس ية الشعبية مثل فيمل غوين فريتاكل Going Vertical
( 3مليارات روبل رويس ،)10ويت 2.2) T-34 34-مليار روبل رويس) ،وبوليس مان فروم روبليفاك :نيو يرماهيمي
 1.8( Policeman from Rublevka : New Year’s Mayhemمليار روبل رويس) ولست ووريور The Last
 1.7( Warriorمليار روبل رويس)،وفاليت كرو  1.5( Flight Crewمليار روبل رويس) ،وفيكني 1.5(Viking
مليار روبل رويس) ،و أأتراكشن  1.1( Attractionمليار روبل رويس) وغريها من العديد من ا ألفالم .ومن ابب املقارنة،
يُعترب فيمل أأفتار  Avatarالفيمل اذلي حقق أأعىل اإيرادات يف الاحتاد الرويس حىت الن ،واذلي حقق  3.6مليار روبل
رويس .ويف عام  ،2018احتل الفيمل ا ألجنيب اإنفينييت وور  Infinity Warالصدارة بتحقيق  2.2مليار روبل رويس.
بناء عىل نتاجئ عام  ،2018بلغت اإيرادات ش باك التذاكر ل ألفالم الروس ية أأكرث من  13.8مليار روبل رويس،
 .18و ً
ووصل مجموع عدد املشاهدين  57.9مليون مشاهد ،وهو ما يتجاوز أأرقام العام السابق بنس بة  6.1يف املائة و 5.8يف املائة
عىل التوايل .وجتدر الإشارة اإىل أأن مثاين أأفالم سيامنئية حققت أأكرث من مليار روبل رويس يف سوق الإجيار ،اثنان
مهنا روس ية.11

اثلثا.

اخلطوات املقبةل

 .19برصف النظر عن ا ألرقام الإجيابية ،تتواصل معلية اإدخال حتسينات عىل قوانني ماكحفة القرصنة.
 .20و أأبرم أأحصاب احلقوق احملليني الرئيس يني يف جمال املصنفات السمعية والبرصية ،و أأحصاب خدمات اس تضافة الفيديو
ومسؤويل حمراكت البحث حتت إارشاف ادلائرة الاحتادية الروس ية ل إالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائط
الإعالم بصفهتا وس يطا يف  1نومفرب  2018مذكرة تعاون بشأأن حامية احلقوق احلرصية ،واليت تنص عىل تعاون مبارش بني
اجلهات الفاعةل املشاركة بشأأن إازاةل الروابط اليت تتيح النفاذ اإىل احملتوى املتعداي من نتاجئ البحث.
 .21ومع ًال بأأحاكم املذكرة ،أأنشئ فريق عامل لتنفيذ الليات الطوعية للمذكرة يف الترشيعات .وميكن اعتبار ذكل مبثابة
حماوةل لتجنب الافراط يف فرض الضوابط التنظميية وتشجيع قطاع الصناعة عىل الاخنراط يف تعاون قوي.
 .22ويبدو أأن التنظمي اذلايت للقطاع يف املس تقبل س يكون جحر الزاوية يف ماكحفة احملتوى املقرصن .ولن يتس ىن حتقيق
أأقىص النتاجئ يف حامية حق املؤلف اإل ابدلخول يف حوار بناء ومس متر.
[هناية املسامهة]
9
10
11

وفق ًا للمعلومات الواردة عىل موقع ،kinopoisk.ru :املتاح عىلhttps://www.kinopoisk.ru/box/-best_rus/view_year/2015 :
انظر الرابطhttp://www.fond-kino.ru/news/kinoprokat-rossii-itogi-2018-goda/. :
انظر الرابطhttp://www.fond-kino.ru/news/kinoprokat-rossii-itogi-2018-goda/. :
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وحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية يف رشطة اململكة املتحدة
أأعدت هذه املسامهة الس يدة اإلزيابيث جونز ،مستشارة كبرية لس ياسات اإنفاذ امللكية الفكرية ،مديرية حق املؤلف و إانفاذ
امللكية الفكرية ،مكتب امللكية الفكرية ،مدينة نيوبورت ،اململكة املتحدة *

ملخص
التقليد الإلكرتوين والقرصنة هتديدان أخذان يف الزتايد يشالكن خطرا عىل املرشوعات واملس هتلكني .و أأنشأأت حكومة
اململكة املتحدة عام  2013وحدة ملاكحفة جرامئ امللكية الفكرية للتصدي لهذه املشلكة ،ويه وحدة مكرسة للتصدي جلرامئ
القرصنة والتقليد اجلس مية واملنظمة (اليت تؤثر عىل البضائع املادية والرمقية) ومحلاية ا ألنشطة التجارية املرشوعة القامئة يف
اململكة املتحدة .وهذه الوحدة عبارة عن عنرص واحد من مضن عنارص حامية امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة ،وهتدف اإىل
ضامن متكن املرشوعات التجارية وا ألفراد من حامية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم وإانفاذها.

أأول.

املقدمة

 .1نرشت حكومة اململكة املتحدة يف مايو عام  2016اسرتاتيجية اإنفاذ امللكية الفكرية اخلاصة هبا حتت عنوان حامية
الإبداع ودمع الابتاكر :اإنفاذ امللكية الفكرية  .2020وتوحض هذه الاسرتاتيجية الطريقة اليت حتقق هبا احلكومة اإنفاذ حقوق
امللكية الفكرية بطريقة فعاةل ومتناس بة وسهةل املنال ابعتبارها اإحدى ا ألولوايت حىت عام  .2020وتؤدي هذه الاسرتاتيجية
دورا أأساس يا يف الهنوض ابلبتاكر والتمنية الاقتصادية  -حيث تُبني ا ألحباث أأن استامثر اململكة املتحدة يف أأصول غري مادية
محمية حبقوق ملكية فكرية اكن يقدر بس بعني مليار جنيه اسرتليين يف عام  1.2014وعالوة عىل ذكل سامهت الصناعات
الإبداعية مبا يزيد عىل  100مليار جنيه اسرتليين يف اقتصاد اململكة املتحدة عام  ،2 2017وذلا فاإن حامية امللكية الفكرية من
الس بل اليت تكتيس بأأمهية مزتايدة يف دمع هذا ادلور ا ألسايس.
 .2ومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية مسؤول عن ضامن وجود اإطار لمتكني املرشوعات وا ألفراد من حامية حقوق
امللكية الفكرية اخلاصة هبم وإانفاذها .ويعمل املكتب يف سبيل تنفيذ اسرتاتيجية اإنفاذ امللكية الفكرية ابلتعاون مع رشاكء حمليني
ودوليني من الصناعة وإانفاذ القانون واحلكومة للتصدي للتحدايت املتعددة واملتنامية اليت تشلكها التعدايت عىل امللكية
الفكرية .ويتسم هنج التعامل مع التعدي عىل امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة بأأنه متاكمل حيث جيمع بني الإنفاذ وتثقيف
اجلهور مع توفري املعلومات الالزمة للمس هتلكني لمتكيهنم من احلصول عىل بضائع أأصلية وحمتوى رمقي رشعي .وقد أأطلق
مكتب امللكية الفكرية عددا من املبادرات الإدارية والطوعية اجلنائية واملدنية تتيح ألحصاب احلقوق واملسؤولني عن اإنفاذ
القانون حزمة من التدابري اليت ميكهنم اس تخداهما للتصدي للتعدي عىل امللكية الفكرية.
الراء اليت تعرب عهنا هذه الوثيقة يه أأراء مؤلفهتا ول تعرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
*
1
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554480/
.Investment-in-Intangibles.pdf
2
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759707/
.DCMS_Sectors_Economic_Estimates_2017__provisional__GVA.pdf
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 .3وطاملا اكنت جرمية امللكية الفكرية (التقليد والقرصنة) مشلكة قامئة يف عامل البضائع املادية ،ولكن تطور التكنولوجيا
أأصبح يعين أأن جرمية امللكية الفكرية متثل هتديدا مزتايدا عىل املرشوعات التجارية يف هيئة القرصنة والتقليد ،عىل الرمغ مما
تتيحه التكنولوجيا من منافع هائةل وحتدايت كبرية للمجمتع كلك.
 .4وابإماكن املرشوعات التجارية سواء املرشوعة أأو غري املرشوعة أأن تس تغل ش بكة الإنرتنت يف الوقت احلارض لبيع
منتجاهتا وتسلميها اإىل املس هتكل بأأساليب جديدة .والقرصنة والتقليد الإلكرتونيني مشلكتان مزتايداتن تواهجان الصناعات
الإبداعية بل واملرشوعات التجارية بشلك عام ،وتشالكن خطرا عىل سالمة املس هتلكني ورفاههم .وجيب عىل احلكومة
وهيئات اإنفاذ القانون والصناعة التعاون بقدر أأكرب من الفاعلية للتصدي لهذه التحدايت اجلديدة والوقاية من اجلرمية وحتقيق
منو أمن ومس تدام للمرشوعات والاقتصاد .ومن املبادرات اليت أأطلقت للمساعدة عىل حتقيق هذا الهدف اإنشاء وحدة
ماكحفة جرمية امللكية الفكرية.
اثنيا .وحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية يف رشطة اململكة املتحدة
 .5أأنشأأت حكومة اململكة املتحدة يف سبمترب عام  2013وحدة مكرسة ملاكحفة جرامئ امللكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت
تديرها رشطة مدينة لندن .وهذه الوحدة ميولها مكتب امللكية الفكرية ويه وحدة معليات مس تقةل لإنفاذ القانون ،مكرسة
للتصدي جلرامئ امللكية الفكرية اجلس مية واملنظمة اليت تؤثر عىل البضائع املادية والرمقية (خبالف املنتجات الصيدلنية) .وتركز
عىل اجلرامئ اليت تُرتكب ابس تخدام املنصات الإلكرتونية.
 .6وتتعاون الوحدة مع الصناعة واحلكومة وهيئات اإنفاذ القانون ومجموعة كبرية من السلطات احلكومية ا ألخرى لتنس يق
املوارد للتصدي جلرامئ امللكية الفكرية اجلس مية عرب الإنرتنت .وتأأسست هذه الوحدة ليك تكون هيئة أأساس ية لالتصال فامي
بني واكلت اإنفاذ القانون (عىل املس توى الوطين واملس توى ادلويل) واجملمتع ا ألوسع املعين حبامية امللكية الفكرية اذلي يشمل
أأحصاب احلقوق والصناعة واحلكومة والسلطات احلكومية .وتكفل حتقيق الوقاية بشلك تعاوين والتدخل والتحقيق /املالحقة
القضائية يف مواهجة أأخطر الهتديدات اليت تؤثر عىل اململكة املتحدة يف جمال جرامئ امللكية الفكرية الإلكرتونية.
 .7وتشمل ترتيبات اإدارة هذه الوحدة تكوين فريق توجهييي .ويتأألف هذا الفريق من ممثلني من مكتب اململكة املتحدة
للملكية الفكرية ورشطة مدينة لندن وخمتلف أأحصاب احلقوق والهيئات الصناعية .وحيدد هذا الفريق التوجهييي أأهدافا
اسرتاتيجية رفيعة املس توى ويضع ا ألولوايت ،ومع ذكل فاإن الوحدة مس تقةل تنفيذاي ،وتتخذ قراراهتا بشأأن القضااي اليت تقبلها
أأو حتيلها اإىل واكلت أأخرى وتتأألف قوات الرشطة من قوات خاصة ابلوحدة.
 .8ول تقبل الوحدة أأي قضية حققت فهيا واكةل أأخرى لإنفاذ القانون ما مل تكن هذه الواكةل قد أأحالت هذه القضية اإلهيا.
ول حتقق الوحدة يف القضااي اليت تتعلق ابملنتجات الصيدلنية املقدلة ول اب ألغذية أأو التبغ ،اإذ تقع هذه البضائع حتت
مسؤولية سلطات أأخرى يف اململكة املتحدة .وعند اختاذ قراراها بشأأن القضية اليت تقبل التحقيق فهيا ينبغي علهيا أأن تراعي
عددا من الاعتبارات عىل النحو اليت3:
-

نوع اجلرمية :مدى وقوع القضية يف نطاق اختصاص الوحدة من عدمه.

3
https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/Documents/pipcu.referral-guide.pdf
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-

اجلرمية املنظمة :مدى اعتبار اجلرم مدبرا وإاقدام أأشخاص يعملون مع بعضهم البعض ابس مترار عىل تنس يقه
وتنفيذه ومدى حتديد ا ألشخاص املتورطني يف هذا الفعل.

-

الرضر واخلسارة :مدى تشكيل هذا الفعل الإجرايم خطرا حممتال عىل السالمة العامة ومدى حتقيقه خسارة
مالية فعلية أأو متوقعة أأو اإحلاقه رضر بسمعة صاحب احلق أأو صاحب ادلعوى.

-

أنية النشاط الإجرايم :ينبغي أأن يكون الفعل اجلنايئ قامئا .ول يُفتح التحقيق يف القضااي اليت توقف نشاطها
الإجرايم أأو القضااي التارخيية اإل يف ظل ظروف اس تثنائية.

-

فرصة اسرتداد ا ألصول :مدى وجود فرص حقيقية لسرتداد احلصيةل املتحققة من جرامئ امللكية الفكرية.

-

جناح التقايض :جيب توافر مسارات حترايت اكفية متاحة لتحديد املشتبه هبم ا ألساس يني .وجيب أأن تتوفر
الفرص احلقيقية اليت تكفل أأن ينتج عن القضية جناح املالحقة القضائية.

 .9وتضطلع الوحدة مبهمتني رئيس يتني :تركز ا ألوىل عىل الإجراءات اخلاصة ابلتعامل مع مواقع الإنرتنت اليت تتعدى عىل
حق املؤلف ،بيامن هتدف الثانية اإىل احلد من بيع البضائع املقدلة اإلكرتونيا.

أألف.

العملية الإبداعية

 .10العملية الإبداعية رشاكة رائدة بني الوحدة وصناعة الإعالن والصناعات الإبداعية ملنع املواقع اليت تتعدى حق املؤلف
ووقفها .وإاذ يضفي ظهور الإعالانت اخلاصة ابلعالمات الراخسة الشهرية عىل املواقع غري القانونية طابعا رشعيا عىل هذه
املواقع ،فاإن تقليل عدد ا إلعالانت من العالمات ذات السمعة سوف يساعد املس هتلكني عىل اإدراك كون هذه املواقع ليست
رمسية وليست قانونية .بل وحيول دون اإاتحة مصدرا يدر ادلخل عىل اجملرمني ادلامعني لهذه املواقع.
 .11وحيدد أأحصاب احلقوق يف الصناعات الإبداعية املواقع اليت تتعدى عىل حقوق املؤلف ويبلغون الوحدة عهنا ،ويقدمون
تقمي الوحدة مدى
مجموعة تفصيلية من ا ألدةل اليت تشري اإىل مدى مشاركة املوقع يف التعدي غري القانوين عىل حق املؤلف .و ا
تعدي هذه املواقع عىل حق املؤلف وتتحقق مهنا .ويف حاةل التأأكد من حصة املعلومة تتصل الوحدة بصاحب املوقع وتعرض
عليه فرصة التعاون مع الرشطة وتصويب سلوكه والبدء يف العمل بشلك مرشوع.
 .12ويف حاةل تقصري املوقع يف الامتثال ،ميكن اس تخدام عدة خيارات تكتيكية أأخرى تتناسب ومس توى النشاط
الإجرايم اذلي مت الإبالغ عنه .وتشمل هذه اخليارات التصال مبكتب مسجل احلقول لإخطاره ابلنشاط الإجرايم ولوقف
املوقع ،ولوقف الإيرادات املتحققة من الإعالانت ابس تخدام قامئة املواقع املتعدية ( )IWLاملتاحة ملن يشاركون يف معليات
البيع الرمقية .وقامئة املواقع املتعدية عبارة عن بوابة اإلكرتونية تتيح لقطاع الإعالانت الرمقية قامئة حديثة ابملواقع اليت تتعدى عىل
حق املؤلف ويه املواقع اليت حتددها الصناعات الإبداعية وتقدم القرائن اليت تثبت ذكل وتتحقق الوحدة مهنا .وهتدف قامئة
املواقع املتعدية اإىل أأن يس تخدم املعلنون والواكلت والوسطاء الخرين هذه القامئة ابعتبارها أأداة لسالمة العالمة والامتناع
عن وضع اإعالانت عىل هذه املواقع غري القانونية .ووقف /اعرتاض الإعالانت جزء همم من العملية الإبداعية ألن الإعالن من
العنارص ا ألساس ية لتحقق املواقع اليت تتيح ادلخول عىل حمتوى متع ٍد هذه ا ألرابح الإجرامية .وخلُص تقرير صادر عام 2015
عن التحالف الرمقي للمواطنني ( )Digital Citizens Allianceيف اإحدى ادلراسات اإىل حتقيق  589موقعا اإيرادات تقدر
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مببلغ  209دولر أأمرييك من الإعالانت يف عام  ،4 2014يف حني توصل تقرير أأصدرته مؤسسة اإنكوروبو  Incorpoيف عام
 2015أأن الإعالن هو مصدر الإيرادات ا ألول ألعىل  250موقع غري مرصح به يف الاحتاد ا ألورويب 5.ويف الفرتة ما بني عايم
 2013و أأغسطس  2015حدث تراجع بنس بة  73يف املائة يف اإعالن أأعىل الرشاكت يف معدلت الإنفاق عىل الإعالن
ابململكة املتحدة عىل املواقع املتعدية عىل حق املؤلف.
 .13وزار الضباط العاملون ابلوحدة أأيضا هذه املنظامت لتعزيز الرساةل (مبا يف ذكل اخلاصة ابلعالمات وواكلت الإعالن
والش باكت) اليت تبني اإعالهنا عىل املواقع اليت تنخرط يف أأفعال القرصنة الرمقية .ومتت توعية هذه املنظامت بتورطها و أأبدت
املنظامت اس تعدادها الاشرتاك يف قامئة املواقع املتعدية6.
 .14ويف أأكتوبر  ،2016قررت اللجنة املعنية ابلقامر أأن يكون وضع الإعالانت الرمقية مبسؤولية رشطا من رشوط
الرتخيص جليع مشغيل القامر اذلين يس هتدفون املس هتلكني عىل مس توى بريطانيا العظمى 7.ويعين هذا الرشط أأن اجلهة
احلاصةل عىل الرتخيص جيب أأن متتنع عن وضع اإعالانت عىل املواقع غري القانونية وجيب علهيا أأن تتخذ لك اخلطوات املعقوةل
لضامن الزتام مجيع ا ألطراف الثالثة اليت تتعاقد معها بنفس الهنج .وقد أأوحضت ا ألمثةل وجود تراجع بنس بة  87يف املائة يف
الإعالانت اليت يعرضها مشغلو القامر من حاميل الرتاخيص عىل املواقع غري القانونية اليت تتعدى عىل حق املؤلف يف أأول اثين
عرش شهرا فقط اعتبارا من النص عىل هذا الرشط8.

ابء.

معلية أأش يكو

 .15معلية أأش يكو  Ashikoمبادرة للرشاكة فامي بني مجموعة من العالمات ومنظامت حامية العالمات وجسالت الإنرتنت
لوقف بيع البضائع املقدلة عرب الإنرتنت اإىل العمالء دون علمهم .ويس تخدم اجملرمون يف الوقت احلارض مواقع مت تصمميها بشلك
احرتايف وتبدو حقيقية الغرض الوحيد مهنا هو تضليل املس هتلكني حبيث يتصوروا أأهنم يشرتون بضائع رشعية .ويُقبل املبلغ
اذلي يدفعه املس هتكل ولكن عادة اإما ل يتسمل املس هتكل املنتج أأو يتسلمه جبودة أأدىن بكثري مما ينبغي أأن يكون أأو غري أمن.
وابلإضافة اإىل حامية املس هتلكني حتمي هذه املبادرة أأيضا سالمة احلقل ".".uk
 .16وتقدم تقارير تتعلق مبواقع البضائع املقدلة اإىل الوحدة من خمتلف املصادر اليت تشمل واكلت اإنفاذ القانون الوطنية
وادلولية ،مثل مكتب الرشطة ا ألورويب (اليوروبول) وهيئة معايري التجارة ومن العالمات الفردية اليت تلمتس احلصول عىل
مساعدة يف وقف املواقع اليت تبيع منتجات مقدلة اإلكرتونيا ومنعها.
 .17وتتحقق الوحدة من املعلومات املقدمة وحتيل أأية مواقع متعدية اإىل ش بكة نومينت  ( Nominetأأي مكتب تسجيل
امس احلقل " )".ukوحتدد اجملال اذلي يس تخدم يف هذا النشاط الإجرايم .ومن مث تطلب ش بكة من مكتب املسجل
4
التحالف الرمقي للمواطنني (مايو  ،)2015ا ألموال السلمية ل تزال عرضة لالحنراف :لصوص العامل الرمقي واختطاف نشاط الإعالانت الإلكرتونية ،متاح
عىل الرابط اليت:
.https://www.digitalcitizensalliance.org/clientuploads/directory/Reports/goodstillbad.pdf
5
أ
مؤسسة اإنكوروبو (مارس  ،)2015مصادر متويل املواقع :اإاتحة احملتوى احملمي مبوجب حق املؤلف دون موافقة يف الاحتاد الورويب.
6
./https://www.fact-uk.org.uk/operation-creative-tackles-advertising-on-pirate-sites
7
بريطانيا العظمى تشمل اإنلكرتا واسكوتلندا وويلز .ويوجد هجاز تنظمي منفصل لصناعة القامر يف أأيرلنداالشاملية.
8
انظر
.http://news.cityoflondon.police.uk/r/842/operation_creative_prevents_millions_of_pounds_en
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التحقيق يف أأسامء احلقول ذات الصةل خملالفهتا الرشوط وا ألحاكم ،وإان اتضح وقوع اخملالفة تتخذ خطوات ملنع اس تخدام امس
اجملال ملدة  12شهرا عىل ا ألقل ( أأو حىت انهتاء صالحية الامس ،أأي ا ألجلني أأقرب) .ويف حاةل عدم اختاذ مكتب املسجل
اإجراءات يف غضون  48ساعة من تلقي الطلب ،سوف تلمتس الوحدة من الش بكة التحقيق يف امس احلقل.
 .18ووقف احلقل أأحد س بل الانتصاف عند خمالفة رشوط و أأحاكم اس تخدام ش بكة نومينت ،اليت تشمل املوافقة عىل
الامتناع عن اس تخدام امس احلقل يف أأغراض غري مرشوعة 9.ويف حاةل بيع املواقع اليت حتمل احلقل  .ukبضائع مقدلة
(وترتكب بذكل جرامئ مبوجب ترشيعات اململكة املتحدة ،مثل قانون العالمات التجارية لعام  1994وقانون الغش والتدليس
لعام  ،)2006فيسهل نسبيا اعرتاض هذه املواقع ومنع وصول البضائع املقدلة اإىل املس هتلكني يف اململكة املتحدة من خاللها.
وقد جنحت معلية أأش يكو يف اإغالق ما يزيد عىل  66500موقعا يبيع بضائع مقدلة.

ا ألنشطة التنفيذية ا ألخرى

جمي.

 .19جبانب العملية الإبداعية ومعلية أأش يكو شاركت الوحدة يف التصدي جلرامئ امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء اململكة
املتحدة وابلتعاون مع الرشاكء ادلوليني .ويشمل هذا العمل مع صناعة الس يارات للتصدي لبيع الوسائد الهوائية املقدلة عىل
موقع  ،eBayووقف مركز للبث التدفقي لربامج التلفاز عامليا ،وضامن اإدانة موردي خدمات البث التدفقي غري املرشوعة.
 .20و أأعلنت الوحدة مؤخرا يف اليوم العاملي للملكية الفكرية ( 26أأبريل  )2019عن معليهتا ا ألخرية .فتساعد معلية
تشارجويل  Chargewellحضااي مواقع البضائع املقدلة عىل اسرتداد ما دفعوه .واملس هتكل اذلي يشرتي بضائع مقدلة دون أأن
يدرك ويُبلغ عهنا مرصفه سوف يوجه اإىل الوحدة اليت تساعده عىل اسرتداد نقوده.
 .21ونتيجة لهذا النشاط متكنت الوحدة منذ بدء معلها يف عام  2013من القيام مبا ييل:
-

اعرتاض وقوع جرامئ ملكية فكرية تبلغ قميهتا  719مليون جنيه اسرتليين؛

-

اإغالق ما يزيد عن  66500موقعا يشتبه يف بيعه بضائع مقدلة؛

-

اإضافة  1646موقعا اإىل قامئة املواقع املتعدية مع اإيقاف  1861موقعا اإضافيا.
[هناية الوثيقة]

9
انظر رشوط و أأحاكم ش بكة نومينت اخلاصة بتسجيل امس احلقل ،متاحة عىل الرابط اليت:
.https://media.nominet.uk/wp-content/uploads/2018/05/22141655/Ts-and-Cs-of-Domain-Name-Registration.pdf

