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الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اىل  4سبمترب 2019
الخاصة بإذكاء الاحترام للملكية الفكرية
مشروع قاعدة البيانات
ّ

وثيقة من اعداد ا ألمانة

امللخص
تقدم هذه الوثيقة وصف املرشوع اذلي أأجنزته أأمانة الويبو هبدف مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل التنس يق فامي بيهنا يف جمال
التدابري الطوعية اليت تتخذها وفقا لهنج "تعقب ا ألموال" املتعلّق ابلتعدي عىل حق املؤلف .ويتضمن املرشوع منصة أمنة
عىل النرتنت متاحة فقط للمس تخدمني املس ّجلني ،وميكن للواكلت املعمتدة التابعة لدلول ا ألعضاء للويبو أأن حت ّمل عىل املنصة
يضم املس تخدمون املعمتدون عددا من الفاعلني
قوامئ املواقع الالكرتونية اليت تتع ّمد تيسري التعدّي عىل ّ
حق املؤلف .و ّ
الرشعيني العاملني يف قطاع العالانت ،ويسمح هلم ابس تخدام البياانت الواردة يف تكل القوامئ من أأجل اختاذ خيارات
مس تنرية عند نرش اعالانهتم عىل النرتنت .وميكن لنارشي العالانت التدقيق يف قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية ،لضامن احليلوةل دون نرش اعالانهتم عىل املواقع الالكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف .وتريم قاعدة البياانت
اىل احلدّ من تدفق ا ألموال اىل جيوب مشغّيل املواقع اللكرتونية غري املرشوعة ،واحليلوةل دون تلطيخ مسعة العالمات
التجارية واحل ّد من خطر اضفاء نوع من الرشعية عىل املواقع الالكرتونية غري املرشوعة بسبب العالانت املرشوعة اليت
تنرشها واليت قد ختلق بعض الالتباس دلى املس تخدمني .وقد بد أأت قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
بقبول طلبات الاعامتد للمسامهني املعمتدين من ادلول ا ألعضاء يف الويبو واملس تخدمني املعمتدين من العاملني يف
قطاع العالانت.
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أأول .معلومات عامة
 .1حتتكر العالانت عىل النرتنت ،يف الوقت احلارض ،ما يناهز نصف النفاق العاملي عىل العالانت ،ومن املرتقب أأن
تواصل اكتساب املزيد من ا ألمهية مقارنة بأأشاكل العالن التقليدية .1وتنرش العديد من العالانت عىل املواقع اللكرتونية
ويعمتد عرضها عىل عدد من العمليات التقنية املعقدة اليت ينجزها برانمج حاسوب دون احلاجة اىل تدخّل برشي مبارش.
وتتجاوب هذه العالانت "الربجمية" بصفة عامة مع املعلومات الشخصية ملاكل احلاسوب اذلي يعرض عليه العالن،
ابلستناد اىل املعلومات املتاحة حول الصفحات اليت زارها املس تخدم سابقا وموقعه اجلغرايف وبعض اجلوانب ا ألخرى اخلاصة
به واليت ميكن اكتشافها .ويف العديد من احلالت ،يشارك مزود العالانت يف مزادات تعمل حتت الدارة الآلية ،من أأجل
احلصول عىل فرصة لعرض العالن عىل مس تخدم معني عرب املوقع اللكرتوين املعين .وميكن أأن يطلع نظام احلاسوب ،خالل
الجراءات املؤمتتة املذكورة ،عىل قواعد البياانت اليت تتضمن املعلومات الوجهية ،من سبيل القامئة السوداء للمواقع اللكرتونية
اليت تعترب غري مالمئة لنرش اعالانت معيل أأو منتج معني.
تدر العالانت عرب النرتنت دخال هاما عىل مشغيل املواقع اللكرتونية املتعدّ ية عىل حق املؤلّف .ويتسم نظام بيع
 .2و ّ
العالانت عرب النرتنت ابلتعقيد ويصعب التحمك فيه ،وعليه ،قد ينهتيي ا ألمر بنرش اعالانت العالمات التجارية املرشوعة
عىل مواقع القرصنة اللكرتونية ،ممّا قد يلطخ مسعة العالمات التجارية ،ويضفي عن غري قصد نوعا من الرشعية عىل تكل
املواقع اللكرتونية ،بل وقد حيدث بعض الالتباس دلى املس تخدمني .وقد خلصت ادلراسة الاس تقصائية اليت أأجنزها املرصد
ا ألورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية التابع ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية (،)EUIPO Observatory
اىل أأن نس بة العالانت السائدة بلغت  %46من مجيع العالانت اليت تنرش عىل مواقع القرصنة اللكرتونية .2وقد خلصت
ادلراسة اليت أأجرهتا رابطة الغرف الهندية للتجارة والصناعة ( )FICCIاىل أأن  %73من أأصل  1,143من مواقع القرصنة
اللكرتونية الشائعة تعمتد عىل العالانت لتغطية نفقاهتا .وقد قدّرت ادلراسة مداخيل مواقع القرصنة اللكرتونية الكربى بني
مليارين و 3.5مليار دولر س نواي .وجيدر ابذلكر أأن  %54من العالانت املنشورة تعود اىل عدد من العالمات
التجارية املشهورة.3
 .3وتقوم بعض ادلول ا ألعضاء يف الويبو مبشاركة املعلومات املتعلقة مبواقع القرصنة اللكرتونية مع الفاعلني يف قطاع
العالانت ،هبدف متكني انرشي العالانت ( أأي ماليك العالمات التجارية) من اعطاء التعلاميت الرضورية لوسطاء العالانت
اذلين يعملون حلساهبم واحليلوةل دون نرش اعالانهتم عىل مواقع القرصنة اللكرتونية احملدّدة .وقد ثبت أأن تكل اخلطط فعاةل
للحد من مكّ العالانت العالية السعر اليت تنرش عىل املواقع اللكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف .4وعىل سبيل املثال،
 1جمةل خبري التسويق اللكرتوين (( )eMarketerبتارخي  28مارس  ،)2019النفاق يف جمال العالانت الرمقية  – 2019الوضع العاملي ،ميكن الاطالع عىل
املقال عىل العنوان التايل.https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019 :
 2وايت بوليت ولشني احملدودة ( ،)2016العالانت الرمقية عىل املواقع اللكرتونية املش بوهة للقرصنة ،ميكن الاطالع عىل ادلراسة عىل العنوان التايل:
.https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/Digital+Advertising+on+Suspected+Infringing+Websites
 3سييب/فريي-سايت ( ،)2017العالانت السيئة :عندما تتحول العالانت اىل اعالانت مارقة ،وميكن الاطالع عىل ادلراسة عىل العنوان التايل:
.http://ficci.in/study-page.asp?spid=20987&sectorid=13
 4البيان الصحفي لوحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ( 2مارس  ،)2017معلية البداع تؤدي اىل خفض  %64من العالانت املنشورة يف اململكة املتحدة،
وميكن الاطالع عىل البيان الصحفي عىل العنوان التايلhttps://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and- :
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ضبطت وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية يف رشطة لندن ( )PIPCUقامئة املواقع اللكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف،
وحترص عىل حتديهثا دوراي .وقد أأعدت وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية القامئة املذكورة ابلستناد اىل الثبااتت اليت أأرسلها
أأحصاب حق املؤلف واليت قامت وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ابلتثبت من حصّهتا .وتتقامس الوحدة هذه القامئة مع
انرشي العالانت عرب بوابة الكرتونية .ويف فرنسا ،يبلغ أأحصاب حق املؤلف واكلت العالانت بشلك غري رمسي بقامئة
عناوين املواقع اللكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف ،يف اطار ميثاق أأفضل املامرسات يف جمال الشهار من أأجل احرتام حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وهو برانمج ترعاه احلكومة ،ومت التوقيع عليه يف  23مارس  .2015و أأطلقت واكةل كوراي محلاية حق
املؤلف برانمج البحث يف مصدر ا ألرابح من أأجل رصد العالانت اخلاصة ابلعالمات التجارية املشهورة واليت تنرش عىل
املواقع اللكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف ،وتتواصل الواكةل مع انرشي العالانت ( أأو واكلت العالانت) قصد احليلوةل
دون اعادة نرش تكل العالانت عىل املواقع املذكورة .وقد وضع عدد من البدلان ا ألخرى بعض النظم والربامج الشبهية اليت
تريم اىل بلوغ نفس الهدف.
 .4وتشارك العديد من الواكلت العامة يف اجلهود املتعلقة حبجب مواقع القرصنة اللكرتونية ،ومهنا هيئة تنظمي التصالت
يف ايطاليا ( )AGCOMوالدارة الحتادية لالرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووسائل العالم امجلاهريية يف
الاحتاد الرويس ( ،)Roskomnadzorوتنرش تكل الواكلت كام هائال من البياانت املوثوقة خبصوص املواقع اللكرتونية
ومدى تعدّ هيا عىل حق املؤلف .غري أأن اجراءات جحب املواقع اللكرتونية املذكورة ليس فعاةل خارج البدل املعين .وميكن من
هجة أأخرى الانتفاع من املعلومات اليت جتمعها تكل الواكلت حىت خارج البدل ا ألصيل قصد احل ّد من املداخيل اليت جتنهيا
تكل املواقع اللكرتونية بفضل العالانت اليت قد تبقى متاحة عىل النرتنت عىل الصعيد العاملي ،بغض النظر عن جحهبا عىل
الصعيد الوطين.
 .5ول تتكفل أأي هيئة ابلتنس يق بني هذه ا ألنشطة وضامن حصول انرشي العالانت عىل املعلومات الشامةل قصد
ادراهجا مضن التعلاميت اليت يرسلوهنا اىل وسطاء العالانت .ويرى بعض املس تخدمني أأن النظم الوطنية تعاين من بعض
النقائص ،ومهنا اعامتد تكل النظم عىل عدد حمدود من أأحصاب حق املؤلف مجلع املعلومات وصعوبة التعرف عىل املواقع
اللكرتونية املش بوهة ابللغات ا ألجنبية.

اثنيا .الفكرة وراء املرشوع
مقر الويبو
 .6يف  29سبمترب  ،2017دعت أأمانة الويبو مجموعة من ادلول ا ألعضاء الفاعةل يف اجملال لعقد اجامتع يف ّ
ومناقشة اماكنية احداث منصة الكرتونية هبدف تنس يق تقامس املعلومات املتعلقة ابملواقع اللكرتونية املتعدية عىل حق
املؤلف ،مع العاملني يف قطاع العالانت.
 .7وتقوم الفكرة اليت عرضهتا ا ألمانة عىل احداث منصة الكرتونية أمنة ميكن لدلول ا ألعضاء أأن حت ّمل علهيا قوامئ املواقع
اللكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف .وسيسمح للفاعلني املؤهلني من قطاع العالانت (مالكو العالمات التجارية وواكلت
 ،economic-crime/pipcu/pipcu-news/Pages/Operation-Creative-sees-64-per-cent-drop-in-UK-advertising-.aspxوزارة
الثقافة يف فرنسا ( 23مارس  ،)2017تقرير سنيت  2016-2015حول ميثاق أأفضل املامرسات يف جمال الشهار من أأجل احرتام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
وميكن الاطالع عىل التقرير عىل العنوان التايلhttp://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-2015-2016- :
.de-la-Charte-de-bonnes-pratiques-dans-la-publicite-pour-le-respect-du-droit-d-auteur-et-des-droits-voisins
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العالانت ومزودو اخلدمات التقنية لهذه الواكلت) بتزنيل تكل القوامئ من أأجل اختاذ قرارات مس تنرية عند اختيارمه أأفضل
املواقع اللكرتونية اخلارجية اليت س تنرش علهيا العالانت .واكن ّالر أأي أأن تقترص املنصة املذكورة عىل تقامس املعلومات
خمصصا للتنس يق الطوعي .و أأمجع املشاركون يف الاجامتع عىل أأ ّن احداث املرفق املذكور
املنصة مرفقا ّ
املوجودة ،و أأن تكون ّ
س يكون مفيدا .وعىل ضوء ذكل التفاق طورت ا ألمانة خطة املرشوع و أأنشأأت املنصة اللكرتونية خالل ا ألشهر اليت تلت
الاجامتع.

املفصةل لقاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
اثلثا .طريقة العمل ّ
.8

ميكن رمس طريقة معل قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل النحو التايل:

املس تخدمون
انرشو
العالانت/الواكلت
ّيزنلون قوامئ املواقع

قوامئ
املواقع

قاعدة البياانت
اخلاصة ابذاكء
الاحرتام للملكية
الفكرية
(جت ّمع عناوين
املواقع
اللكرتونية)

املواقع

املواقع

املسامهون
حي ّملون عناوين
املواقع اللكرتونية
املقرصنة

املواقع
الاحتادات التجارية
( أأفضل املامرسات)

الرمس  :1رمس لطريقة معل قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 .9وتتكون قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من موقع الكرتوين أمن .وتقوم الواكلت اليت جتمع
البياانت املتعلقة ابملواقع اللكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف (املسامهون املعمتدون) بتحميل قوامئ عناوين املواقع ( أأي عناوين
املواقع اللكرتونية اليت تيرس التعدي عىل حق املؤلف) عىل قاعدة البياانت .وميكن لواكلت العالانت وانرشهيا
(املس تخدمون املعمتدون) النفاذ بشلك حمدود اىل قاعدة البياانت واختيار القوامئ اليت يرغبون يف عرضها يف قامئة مو ّحدة.
وميكن أأن ينتفع املس تخدمون املعمتدون من تكل البياانت قصد اعطاء التعلاميت الرضورية ملزودي اخلدمات التقنية بعدم
السامح بنرش اعالانهتم عىل املواقع اللكرتونية الواردة يف القوامئ املذكورة .ومصمت بنية النظام عىل أأساس مذكرات التفامه
اليت تربط املسامهني املعمتدين ابلويبو واتفاقات املس تخدمني اليت تربط املس تخدمني املعمتدين ابلويبو.
 .10ول يستند معل قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عىل أأي تأأكيد من طرف الويبو بأأن أأي موقع
الكرتوين معني قد تعدّى عىل حق املؤلف من الناحية القانونية .ويشرتط يف القوامئ الوطنية اليت يرىج ادراهجا يف قاعدة
يعرف املوقع اللكرتوين املثري للقلق بأأنه "املوقع اللكرتوين
البياانت أأن تس تخدم عبارة "املواقع اللكرتونية املثرية للقلق" .و ّ
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اذلي يشتبه أأحد املسامهني املعمتدين بشلك اكف يف أأنه يتع ّمد التعدّي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،سواء يف البدل
اذلي جسّل فيه أأو يف أأي بدل أخر".5
 .11ول تعمتد الواكلت التابعة لدلول ا ألعضاء اليت تعدّ قوامئ املواقع اللكرتونية املتعدّ ية عىل حق املؤلف طريقة مو ّحدة
لختاذ قرار ادراج املوقع اللكرتوين يف القامئة أأو عدمه ،وقد ختتلف املعايري من واكةل اىل أأخرى .غري أأن املواقع اللكرتونية
اليت تس هتدفها قواعد البياانت الوطنية ،تتسم مجيعا من الناحية العملية بأأهنا تيرس التعدي عىل حق املؤلف ،بشلك واحض
للعيان .ويتيح معيار "املواقع اللكرتونية املثرية للقلق" اجملال لبعض الفوارق الهامش ية بني املقارابت الوطنية ،ويؤكّد ادلور
التوجهييي للويبو واذلي يقترص عىل نرش البياانت.
 .12وتبقى الواكلت املسامهة مسؤوةل عىل حصة املعلومات الواردة يف القوامئ اخلاصة هبا .وس تطبق الرقابة عىل تكل
رضروا من ذكر أأحد املواقع اللكرتونية عىل
القوامئ ،لكام دعت احلاجة ،عىل الصعيد الوطين .وحيتفظ ا ألشخاص اذلين ت ّ
احدى القوامئ الوطنية بميع حقوقهم املتاحة عىل الصعيد الوطين ،من أأجل مراجعة قرار الدراج يف القامئة أأو الطعن فيه.
ولكّام حذف امس أأحد املواقع اللكرتونية من احدى القوامئ الوطنية ،ينبغي عىل املسامه املعمتد املعين أأن يع ّجل بتحديث القامئة
اخلاصة به عىل منصة الويبو.
 .13وس يقترص النفاذ اىل البوابة اللكرتونية عىل انرشي العالانت ووسطاء العالانت اذلين حصلوا عىل موافقة الويبو،
وثبتت حسن نيهتم .وميكن للمسامهني املعمتدين ،تقييد نفاذ أأي مس تخدم معمتد اىل البياانت اخلاصة هبم.
 .14وحيصل لك مس تخدم بعد التوقيع عىل مذكرة التفامه (يف حاةل املسامهني املعمتدين) أأو اتفاق املس تخدم (يف حاةل
املس تخدمني املعمتدين) عىل تفاصيل ادلخول من م ّيرس املوقع .وينفذ املس تخدم للمنصة عرب صفحة تسجيل ادلخول.

 5أأقتبس التعريف من الفقرة  115أأ من القانون ا ألسرتايل حلق املؤلف (جحب املواقع اللكرتونية).
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 .15ولضافة املواقع اللكرتونية يدواي ،ميكن للمسامه املعمتد النقر عىل ّزر "اضافة امس احلقول" ().)Add domain(s

الرمس  :2ا ألداة املتاحة للمسامهني لضافة عناوين املواقع اللكرتونية لحدى القوامئ الوطنية

 .16وميكن أأن يدخل املسامه املعمتد امس املوقع اللكرتوين منفردا بشلك يدوي ،أأو أأن يسحب القامئة اخملزنة بنسق .txt
أأو  .csvووضعها داخل اطار التواصل مع املنصة .وتقوم املنصة أآليا بتحميل املواقع اللكرتونية الواردة مضن القامئة .وميكن
أأيضا حتميل عنوان بروتوكول النرتنت ،من سبيل " ."193.5.93.25ويسمح ذكل ابثراء القامئة وادراج التطبيقات أأو
تطبيقات الهاتف اجلوال اليت يمت النفاذ الهيا بواسطة أأهجزة الاس تقبال الرمقية التلفزيونية ،ابلضافة اىل املواقع اللكرتونية
التقليدية.
 .17وحتقق املنصة بعض الفوائد اجلانبية لدلول ا ألعضاء ،اذ ل حتتاج تكل ادلول اىل تطوير بنيهتا التحتية اخلاصة بتخزين
قوامئ املواقع اللكرتونية املثرية للقلق ،ونرشها .وتتيح قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الاطالع عىل
القوامئ بلك بساطة ،وميكن تقييد النفاذ اىل القوامئ ،ابس تخدام ا ألدوات املتاحة للمسامهني املعمتدين.
 .18ويؤمل أأن يس تفيد مس تخدمو املوقع من واهجة برجمة التطبيق هبدف حتديث املوقع أأو الاطالع عىل حمتواه .وميكن
للمسامه املعمتد اس تخدام واهجة برجمة التطبيق وضبط اعدادات اخلادم اخلاص به للتواصل أآليا مع املنصة.
 .19وميكن أأن ّ
يتحمك املسامهون املعمتدون يف قامئة املس تخدمني املعمتدين اذلين ميكهنم النفاذ اىل القامئة عرب النقر عىل ّزر
"ادارة من ميكنه رؤية هذه القامئة" ( .)Manage who can see your listوتعرض عىل املسامه املعمتد قامئة بميع
املس تخدمني املعمتدين ،وميكنه أأن خيتار جحب القامئة عن بعض املس تخدمني املعينني.
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الرمس  :3ا ألداة املتاحة للمسامهني حلجب القامئة عن بعض املس تخدمني املع متدين املعينني

 .20ويس ّجل املس تخدم املعمتد ادلخول اىل املنصة ،بطريقة مماثةل للمسامه املعمتد ،غري أأنه ل يقدر عىل اضافة أأو حذف أأي
من أأسامء احلقول الواردة يف قاعدة البياانت .وميكن للمس تخدم املعمتد أأن يتحقق ان ورد امس احلقل مضن احدى القامئات
يدوي أأو الاطالع عىل قاعدة البياانت أآليا بواسطة واهجة برجمة التطبيق.
عىل املنصة عن طريق القيام ببحث ّ

الرمس  :4ا ألداة املتاحة للمس تخدم من أأجل التحقق من أأ ّن الرابط ل يرد مضن قامئة املواقع اللكرتونية املثرية للقلق
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 .21وميكن للمس تخدم املعمتد البحث مضن القامئة حسب البدل أأو حسب املس تخدم املعمتد:

الرمس  :5نتيجة البحث حسب البدل

 .22ومتكّن املنصة من التّأأكد ان ورد امس احلقل مضن احدى القامئات ،ويعدّ ذكل الوظيفة الرئيس ية للمنصة .ويفضّ ل عند
القيام ابلبحث املذكور ،أأن ّتطلع خوارزمية نرش العالانت اخلاصة بنارشي العالانت عىل قاعدة البياانت عرب واهجة برجمة
التطبيق قبل نرش العالن عىل أأحد املواقع اللكرتونية .واذا ردّت قاعدة البياانت عىل الاس تفسار و أأعلمت اخلوارزمية بأأن
املوقع اللكرتوين قد ورد ذكره يف احدى القوامئ ،فال جيب أأن تقوم اخلوارزمية بنرش العالن عىل املوقع املذكور .وهبذا
النحوّ ،متر العملية بسالسة دون احلاجة اىل أأي تدخّل برشي.

التطورات عىل صعيد الاحتاد ا ألورويب
رابعاّ .
 .23يف  25يونيو  ،2018اجمتع  28من أأحصاب املصلحة العاملني يف قطاع العالانت يف بروكسل ،يف بلجيكيا حتت
ارشاف الدارة العامة للسوق ادلاخلية والصناعة ورايدة ا ألعامل والرشاكت الصغرية واملتوسطة التابعة للمفوضية ا ألوروبية
(قسم المنو) من أأجل التوقيع عىل مذكرة التفامه بش أأن نرش العالانت عرب النرتنت وحقوق امللكية الفكرية (مذكرة التفامه).6
ومبوجب مذكرة التفامه ،الزتم املشاركون يف الاجامتع ابحلدّ من نرش العالانت عىل املواقع اللكرتونية وتطبيقات الهاتف
توزع السلع املقدلة.
اجلوال اليت تتعدى عىل حق املؤلف أأو ّ
 .24وتع ّد قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية تمكةل للعمل اذلي قامت به املفوضية ا ألوروبية يف هذا
اجملال .ويتواصل التعاون بني قسم المنو يف املفوضية ا ألوروبية و أأمانة الويبو منذ سبمترب .2018

 6أأنظر العنوان التايلhttps://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/memorandum-of- :
..understanding-online-advertising-ipr_en
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خامسا .الوضع القامئ
 .25واصلت ا ألمانة التشاور مع ادلول ا ألعضاء بشأأن التقدّم اذلي أأحرزه املرشوع .وشاركت الويبو يف العديد من
املناقشات الثنائية مع عدد من ادلول ا ألعضاء ،قصد النظر يف اماكنية مشاركة تكل ادلول مكسامهني للبياانت يف قاعدة
البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وقد جنحت معلية ادخال بعض البياانت التجريبية لقاعدة البياانت مبساعدة
هيئة تنظمي التصالت يف ايطاليا وواكةل كوراي محلاية حق املؤلف .وقد اس تمكلت الرتتيبات التقنية لعمل قاعدة البياانت،
ويفرتض البدء قريبا يف تشغيل قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام حلق املؤلف.
 .26وتقوم ا ألمانة ببعض ا ألنشطة الهادفة من أأجل الامتس املشورة من الفاعلني النشطني يف جمال نرش العالانت عرب
النرتنت ،من سبيل الاحتادات املهنية ،ومن أأجل طلب مشاركة الفاعلني املذكورين .وقد أأجرت ا ألمانة حوارا مع الاحتادات
القلميية والوطنية العامةل يف قطاع العالانت ،وقد بد أأت تكل الاحتادات يف التسويق لقاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية دلى أأعضاهئا ،وماليك العالمات التجارية عىل انفراد .ول ميكن ،معوما ،فصل املرشوع عن القضية
ا ألخرى الأكرب واليت تكتيس أأمهية كبرية يف قطاع العالانت ،ويه مسأأةل " أأمن العالمات التجارية" أأو احليلوةل دون تلطيخ
مسعة العالمات التجارية اذا ارتبط امسها ببعض س ياقات العالانت اليت قد ترض بسمعة العالمات التجارية.

سادسا .اخلالصة
 .27بد أأ مرشوع قاعدة البياانت اخلاصة ابذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف قبول طلبات اعامتد املسامهني من ادلول
ا ألعضاء يف الويبو وطلبات اعامتد املس تخدمني من قطاع العالانت .ويس تجيب املرشوع لالهامتم املزتايد اذلي يوليه واضعو
القرارات لس بل اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،اليت تستند اىل التعاون الطوعي ،ول تعمتد عىل التدابري القضائية أأو غريها
من التدابري اللزامية .غري أأن جناح املرشوع يعمتد عىل مدى تقبّل الواكلت الرمسية وقطاع العالانت يف ادلول ا ألعضاء
للمرشوع.
[هناية الوثيقة]

