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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 أغسطس 11 التار�ــــخ: 

 لجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذلا

ةمساخالدورة ال  ة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2 أغسطس إ� 31جن�ف، من 

 الفك��ة لتكنولوج�ات الجد�دة و�نفاذ المل��ةا

ي ومجموعةاد عدن من إاتمساهم  Tencent االتحاد األورويب

ة من  ابعةر ، إّبان دورتها ال(لجنة اإلنفاذ) اتفقت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ  .1 ي الف�ت
ة المعقودة �ف  سبتم�ب  4إ�  2ع�ش

ي ع� أن تنظر،  ،2019
ي عدة موضوعات منها "تبادل خامسدورتها ال �ف

ة، �ف تيبات ة ع�ش المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة شاملة 

المؤسس�ة �شأن س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ف
ي هذا اإلطار، تعرض هذە الوث�قة مساهم وفعالة". 

ف من و�ف ) وك�تني ي ان خاص واحد (مجموعة عضو غ�ي دولة (االتحاد األورويب
Tencent .شأن تأث�ي التكنولوج�ات الجد�دة ع� حما�ة المل��ة الفك��ة و�نفاذها� ( 

ي ك�ف �مكن لتو .2 ي مساهمته، �ستكشف االتحاد األورويب
ي مكافحة  )blockchainكنولوج�ا سالسل ال�تل (�ف

أن �ساعد �ف
ە الضار ع� المجتمع، و  ي للمل��ة الفك��ة (صف ك�ف قام مكتب االتح�التقل�د وتأث�ي ) بتوح�د الجهود مع مجتمع EUIPOاد األورويب

، �ش�ي الورقة البحث�ة إ� تحد�د الدعم سلطات اإلنفاذ. و�و لمصادقة المنتج كنولوج�ا سالسل ال�تل ت قائم ع� التكنولوج�ا لتط��ر حل
وع ي م�ش

��ف التابع لمك) Anti-Counterfeiting Blockathon Infrastructure( التقدم المحرز �ف ف مكتب االتحاد لافحة ال�ت
ي للمل��ة الفك��ة: تم اخت�ار بن�ة تصم�م عال�ة المستوى لتط��ر حل ة ط��ق ووضع خارطكنولوج�ا سالسل ال�تل ت قائم ع� األورويب

 . العتمادە وتنف�ذە

.  Tencentتناقش مجموعة و  .3 ي ف حق المؤلف واالبتكار التكنولو�ب ي مساهمتها التعا�ش بني
ح ك�و��ف كنولوج�ا تالف أدت �ش

ي 
ا�ف ) إ� أنواع جد�دة من المحتوى المح�ي / الجد�دة (مثل الرموز غ�ي القابلة لالستبدال والواقع االف�ت الواقع المعزز والذكاء االصطنا�ي

ي الوقت نفسه 
ي  حق المؤلف. وتدعو المساهمة إ� ز�ادة استخدام التكنولوج�ا أمام ت �اتحدأبرزت بموجب حق المؤلف، ول�نها �ف

�ف
�ــــع�ات إنفاذ حق المؤلف وحما�ة الصناعات الثقاف�ة، قبل تقد�م توص�ات الحوكمة ع� مست�   . اتوالمنص ا والتكنولوج� الت�ش
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: اوترد المساهم .4 ت�ب التا�ي  ت بال�ت

وج�ا تحد�ث �شأن مكافحة المنتجات الم��فة باستخدام تكنول ─فرص تكنولوج�ة جد�دة لحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها 
 3 ...................................................................................................................................................... سلسلة ال�تل

ي  ف من خالل االبتكار التكنولو�ب ي الصني
 8 ..................................................................................... ت�س�ي حما�ة حق المؤلف �ف

 ]انت�ي ذلك المساهمت[
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المنتجات تحد�ث �شأن مكافحة ─ فرص تكنولوج�ة جد�دة لحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها 
 تكنولوج�ا سلسلة ال�تل  باستخدام الم��فة

 
ي للتعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك�  ي العالم الرق�ي وخدمة التوع�ة، المرصد األورويب

مكتب �ة، الس�دة كل�ي كاستل، رئ�سة شعبة المل��ة الفك��ة �ف
، إسبان�ا ي ي للمل��ة الفك��ة، أل�كانيت  *االتحاد األورويب

 

 ملخص
 

ها الضار ع� الم ي السلع المقلدة، بما �شمل جسامة المشكلة وتأث�ي
جتمع.  تقدم المساهمة بعض المعلومات األساس�ة �شأن تحدي مكافحة التجارة �ف

ي رفع الت وتتناول بعد ذلك مدى مساعدة
ي للمل��ة الفك��ة إ� الجهود ��د  حدي و تكنولوج�ا سلسلة ال�تل �ف ي ك�ف انضم مكتب االتحاد األورويب اليت

ي مكافحة التقل�د. بغرض مجتمع التكنولوج�ا بهدف إ�جاد حل ألصالة المنتج  يبذلها 
ي  البحث�ة وتناقش الورقة دعم سلطات اإلنفاذ �ف

 األخ�ي ه�كل�ف
 خارطة الط��ق العتمادها وتنف�ذها.  عرض تفاص�لو  اخت�ي لوضع حل سلسلة ال�تل الذيالتصم�م عا�ي المستوى 

 معلومات أساس�ة �شأن مكافحة التقل�د أوال. 
ي اقتصاد االتحاد  هما عن�ان أساس�انحقوق المل��ة الفك��ة وحمايتها  .1

لضمان االزدهار االقتصادي الراهن والمستقب�ي �ف
ي جميع أنحاء أورو�ا

ة والمتوسطة �ف كات الصغ�ي ف وال�ش ي الدفاع عن اإلبداع واالبتكار ور�ادة األعمال للمواطنني
ي و�ف ي المقابل.  و1األورويب

، �ف
.  وأظهرت فإن التعد�ات ع� المل��ة الفك��ة، من قب�ل التقل�د والقرصنة، ت�ف  ي ي االتحاد األورويب

�شكل كب�ي بالنمو االقتصادي �ف
كة أجرتها منظمة التعاون والتنم�ة  ي الم�دان دراسة مش�ت
ي عام �ف

ي للمل��ة الفك��ة أنه �ف ، 2019االقتصادي ومكتب االتحاد األورويب
ي المائة من التجارة العالم�ة وما �صل إ�  2.5بلغت السلع المقلدة والمقرصنة 

ي  5.8�ف
ي من بلدان �ف  المائة من واردات االتحاد األورويب

، إال أن هذە النتائج ال تزال تنذر بالخطر. وارتفع 3 2016. ورغم أن النسبة المسجلة أديف بقل�ل من نتائج الدراسة السابقة لعام 2أخرى
ي وتنوعها �شكل مث�ي  للقلق، و�التا�ي زاد التحدي الذي يواجه العدد اإلجما�ي للمنتجات المقلدة المحتجزة ع� حدود االتحاد األورويب

ي مكافحة التقل�د والقرصنة
 . 4جميع الجهات الفاعلة المشاركة �ف

ف �النظر إ� الموارد المحدودة و  .2 ف باإلنفاذ، �مكن أن تثبت تكنولوج�ات مثل سلسلة ال�تل أنها أدوات قد تغ�ي للمسؤولني  المعنيني
ي 

ي مجال قواعد اللعبة �ف
ي للمل��ة الفك��ة السب�ل ، مّه 2018المنتجات المقلدة.  ومنذ عام مكافحة التجارة �ف د مكتب االتحاد األورويب

وع سلسلة ال�تلالإ� تطبيق مثل هذە  ي المنتجات المقلدة من خالل م�ش
وع وظهر . 5تكنولوج�ات لمعالجة التجارة �ف  عقبالم�ش

ي وقت ال 
ئ منتدى أصحاب المصلحة،تنظ�م مسابقة من ن�ع الها�اثون الختبار جدوى الفكرة. و�ف  ه�كل، استحدث وعل�ه حق، أ��ش

ي شكل منصة توثيق 
 ال�تل.   سلسلةتصم�م عا�ي المستوى �ف

ا. و و  .3 ا عمً� مقصود� اء المنتجات المقلدة دائم� ي أجراها مكتب المقابلال �عت�ب �ش ي العد�د من الدراسات اليت
، كما هو مذكور �ف

ي للمل��ة الفك��ة، يتعر  اء سلع مقلدة، واألد� من ذلك عدم تأ�دهم مما إذا االتحاد األورويب ف للتضل�ل ل�ش ض العد�د من المستهل�ني
ي عام 

ي الواقع، �ف
ا أم ال. و�ف وە أصل�� ي الذين 2020كان المنتج الذي اش�ت ي المائة من مستهل�ي االتحاد األورويب

، تعرض للتضل�ل �سعة �ف
اء منتج م��ف ب 40يبلغ عددهم حوا�ي  ي 6دً� من منتج أص�ي مليون مواطن، ل�ش ي االتحاد األورويب . و�ساءلت �سبة أ��ب بكث�ي من مواطيف

ا 33( ا أم م��ف� ا الماض�ة أصل�� ي ع�ش شهر� وە خالل االثيف ي المائة) عما إذا كان المنتج الذي اش�ت
 . 7�ف

                                                
ي ال��بو.  *

ورة آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ف وال تعكس بال�ف ي هذە الوث�قة تع�ب عن آراء المؤلفني
 اآلراء الواردة �ف

ي  . 1
ويف ي للمل��ة الفك��ة اإلل��ت ي أورو�ا ع� موقع مكتب االتحاد األورويب

م��د من المعلومات حول حما�ة المل��ة الفك��ة �ف
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en . 

ي للمل��ة الفك��ة(  2 ي الم�دان االقتصادي ومكتب االتحاد األورويب
ي المنتجات الم��فة:  تهد�د مث�ي التجارة العا)، 2021منظمة التعاون والتنم�ة �ف

لم�ة �ف
:  للقلق ي

 .https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5031024، متاح �ف
ي الم�دان االقتصادي ومكتب  . 3

ي للمل��ة الفك��ة (االتحاد منظمة التعاون والتنم�ة �ف ي السلع المقلدة والمقرصنة)، 2019األورويب
متاح ، اتجاهات التجارة �ف

 en-https://doi.org/10.1787/g2g9f533  .en-https://doi.org/10.1787/g2g9f533.ع�: 
ي الم�دان االقتصادي  . 4

ي للمل��ة  ومكتب االتحاد منظمة التعاون والتنم�ة �ف  . أعالە 2)، الحاش�ة 2021الفك��ة (األورويب
وع حيت عام  . 5 ي للمل��ة الفك��ة  (االتحاد ، راجع مكتب 2019للحصول ع� نظرة عامة ع� الم�ش الفرص التكنولوج�ة الجد�دة لحما�ة )، 2019األورويب

، متاح  (WIPO/ACE/14/6من الوث�قة  11إ�  8(الصفحات من  مكافحة التقل�د من خالل تكنولوج�ا سالسل ال�تل -الفك��ة و�نفاذها: بلوكاثونحقوق المل��ة 
ي   .https://www.wipo.int/edocs/mdocs /enforcement/en/wipo_ace_14/wipo_ace_14_6.pdf#page=8ع�:  

ساهمت المساهمة الحال�ة �ف
ي للمل��ة الفك��ة لعام    . 2019تحد�ث تق��ر مكتب االتحاد األورويب

ي للمل��ة الفك��ة ( . 6 : لفك��ة:  اإلدراك والو�ي والسلوكالمواطنون األورو�يون والمل��ة ا، )2020مكتب االتحاد األورويب ي
  ، متاح �ف

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2020. 
 المرجع نفسه.  . 7

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5031024
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5031024
https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_14/wipo_ace_14_6.pdf%23page=8
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_14/wipo_ace_14_6.pdf%23page=8
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2020
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ي للمل��ة الفك��ة السابقةو  .4 ي مساهمة مكتب االتحاد األورويب
��ف ال تقت� ع� 8كما هو موضح �ف ف ، فإن اآلثار السلب�ة لل�ت

ا لمخاطر الصحة والسالمة�تع�  بل تتعداها إ� الخسارة االقتصاد�ة،  ف أ�ض� ، ولهذا السبب �جب أن �ظل االتحاد 9ض المستهل�ني
ي 

ي �ف ��ف  طل�عة مكاف�ي األورويب ف ي للمل��ة الفك��ة بدور رئ��ي وللسبب عينه ال�ت ي  �ضطلع  مكتب االتحاد األورويب
ات�ج�ة  تنف�ذ  �ف اس�ت

ي الشاملة.   االتحاد األورويب

ي سلسلة  10�ساهم العد�د من التكنولوج�ات واإلجراءات واألدوات الحال�ةو  .5
ي التحكم �ف

ومكافحة التقل�د،  اإلمداداتبالفعل �ف
ددات الالسل��ة والمراقبة الجمرك�ة، باإلضافة إ�  بوابة إنفاذ المل��ة الفك��ة التابعة لمكتب مثل أنظمة التتبع والتعقب وتحد�د ال�ت

ي للمل��ة الفك��ة  ا ما تكون األنظمة مفككة و�ستخدم الشبكات اإلجرام�ة هذە ول�ن،   . 11االتحاد األورويب  . الثغرة لصالحها غالب�

ا من أول��ات المنصة األورو��ة متعددة التخصصات لمكافحة التهد�دات اإلجرام�ة و�شكل  .6 جرائم المل��ة الفك��ة جزء�
2025-(EMPACT) 2022 .12   ا ي مكافحة جرائم المل��ة الفك��ة مع�

ولذلك، �جب أن تعمل الجهات الفاعلة الرئ�س�ة المشاركة �ف
ا�دة. �شكل وثيق وأن تطور مناهج جد�دة لمواجهة هذە ال ف  تحد�ات الم�ت

ي االستفادة من تكنولوج�ة سلسلة  لرفع هذەو�تمثل أحد الحلول المحتملة  .7
ي �مكنها  ال�تل الالمرك��ةالتحد�ات �ف امنة اليت ف والم�ت

ك ف�ه الجميع تقد�م و��شاء سجل آمن لألصالة  اإلمداداتوتعقبه من خالل سلسلة  �ي . و�جب أن �سمح ذلك بتتبع منتج أص�ش�ت
ي استخدام سلسلة ال�تل بأ�ملها وت

ف من التصدي للتقل�د �شكل أ��� فعال�ة. وتتمثل الرؤ�ة �ف ف المعنيني ف جميع الفاعلني تط��ر بغرض مكني
�صبح باستطاعة أي طرف مهتم (منتجون ومستهل�ون وخدمات النقل وما إ� ذلك) التحقق من  ح�ثلمكافحة التقل�د،  ه�كل أسا�ي 

 الحقوق عند ا�تشاف المنتجات المتعد�ة.  أصالة المنتج �سهولة وتنب�ه أصحاب

��ف ثان�ا.  ن وع ه�كل سلسة ال�تل لمكافحة ال�ت  م�ش

وع ألف.   تار�ــــخ الم�ش
ي عقدت العمل  اتمن سلسلة حلقبدء   .8 ي عام اليت

ي عام  48لمدة  تنظ�م بلوكاثون إ� 2017�ف
، أجرى مكتب 132018ساعة �ف

ي فوائد تكنلوج�ا سلسلة ال�تل 
ي للمل��ة الفك��ة أ�شطة مختلفة ع� مدى السنوات األر�ــع الماض�ة للتحقيق �ف بغرض االتحاد األورويب

ي عا�ي وإنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة. 
ي للمل��ة الفك��ة اجتماعات معمقة مع الفائز 2020و  2019�ف ، عقد مكتب االتحاد األورويب

ي أثبتت جدوى الفكرة وأدت  15لتحد�د حالة االستخدام 14وأ�شأ منتدى بلوكاثون 2018وكاثون لعام بلب و�جراء دراسة نموذج�ة، واليت
 ، ي ات��ب وع اس�ت ��فإ� تط��ر م�ش ف وع16ه�كل سلسة ال�تل لمكافحة ال�ت و�ــــج للفكرة. وسيتوسع هذا الم�ش ع� المدى  ،، لمحاولة ال�ت

ي لخدمة سلسلة ال�تلالط��ل، �شكل مثا�ي و�تطور م  . 18و�طار اله��ة األورو��ة للس�ادة الذات�ة 17ن أجل ال��ط  باله�كل األورويب

                                                
ي للمل��ة  . 8  أعالە.  1)، الحاش�ة 2019الفك��ة (مكتب االتحاد األورويب
ي الم�دان االقتصادي( . 9

ي للمل��ة الفك��ة و منظمة التعاون والتنم�ة �ف ي السلع المقلدة  )،2022مكتب االتحاد األورويب
المنتجات الم��فة الخطرة:  التجارة �ف

ي �شكل مخاطر ع� الصحة والسالمة والبيئة -https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/report-onالرابط:   ع�، متوفر اليت
dangerous-fakes. 

ن�ت لمقارنة مختلف أسال�ب وأنواع مكافحة التقل�د المتاحة  . 10 ي للمل��ة الفك��ة أداة قائمة ع� شبكة األن�ت  للغرض، والخصائص التقن�ة ُ�عّد مكتب االتحاد األورويب
�
وفقا

ات االعتماد.  و��ش  ي عام  دل�ل تكنولوج�ا مكافحة التقل�دوالتجار�ة الرئ�س�ة وف�ت
-https://euipo.europa.eu/tunnel:  2021�ف

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/
2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf 

11  .page-home-portal-enforcement-https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip 
12   .statistics/empact-and-areas-https://www.europol.europa.eu/crime 
13  .2018-https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon 
14.https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon   
15  -https://euipo.europa.eu/tunnel

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-
Case.pdf. 

16  -https://euipo.europa.eu/tunnel 
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Strategic_Plan_2025/project_cards/SD1_Anti-

counterfeiting_Blockathon_Infrastructure_PC_en.pdf. 
17  .blocks/wikis/display/ebsi-building-https://ec.europa.eu/digital  
18  .ageId=379913698blocks/wikis/pages/viewpage.action?p-building-https://ec.europa.eu/digital  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/report-on-dangerous-fakes
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/report-on-dangerous-fakes
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/report-on-dangerous-fakes
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon-2018.
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Strategic_Plan_2025/project_cards/SD1_Anti-counterfeiting_Blockathon_Infrastructure_PC_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Strategic_Plan_2025/project_cards/SD1_Anti-counterfeiting_Blockathon_Infrastructure_PC_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Strategic_Plan_2025/project_cards/SD1_Anti-counterfeiting_Blockathon_Infrastructure_PC_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Strategic_Plan_2025/project_cards/SD1_Anti-counterfeiting_Blockathon_Infrastructure_PC_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/ebsi
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/ebsi
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/pages/viewpage.action?pageId=379913698
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/pages/viewpage.action?pageId=379913698
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وع باء.   حالة استخدام الم�ش
من تط��ر فكرة استخدام تكنولوج�ا سلسلة ال�تل   بدءللتنقيح �شكل متكرر  192019خضعت حالة االستخدام األصل�ة لعام  .9

ي عام 
ي مايو  2022إ� إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة �ف

، كما هو وتم تقد�مها خالل منتدى سلسلة ال�تل األخ�ي الذي تم استضافته �ف
ي المرفق األول. 

 موضح �ف

��ف من خالل بوابة مخصصة، الرحلة، �مكن لحام�ي حقوق المل��ة الفك��ة النفاذ إ� سلسلة مسار ولبدء   .10 ف ال�تل لمكافحة ال�ت
ة لتمث�ل السلع الماد�ة (التوائم الرقم�ة). و�جوز ألصحاب الحقوق السماح ألطراف أخرى،  ف ي ستمنحهم أذونات إل�شاء الرموز المم�ي واليت

كات المصنعة، إ�شاء الرموز ومعالجتها ن�ابة عنه  . هموتدو�ن األحداث والمعلومات حول بضائع ممثل ال�ش

. و�مرور السلع من طرف إ� آخ .11 ف �جري ، ر وُ�عّد سجل سلسلة ال�تل رمزا� ف��دا� وغ�ي قابل للتغي�ي ف بني تبادل الرمز المم�ي
ئ الدل�ل ع� أن  ومن ثم،المحافظ الرقم�ة.   ف المحافظ سين�ش ف ه��ة المنتج الف��دة والتح��ل المستمر لله��ة الرقم�ة بني فإن الجمع بني

رحلة المنتج، �مكن للجمارك وسلطات اإلنفاذ األخرى النفاذ إ� المعلومات، مثل سجالت الشحن مسار  طول ع�و السلع أصل�ة. 
ي �مكن أن تدعم تقي�م المخاطر.   األصل�ة، واليت

ف   .12 ا ترم�ي ومن منظور النقل، تخزن المعلومات الخاصة بمحتوى الحاو�ات. و�ينما يركز الحل ع� مستوى المنتج، �مكن أ�ض�
 أصالةور�طها بالبضائع الموجودة باستخدام الخوارزم�ات. و�حد هذا الحل من الحاجة إ� فتح حاو�ة مغلقة للتحقق من  الحاو�ة

ي سلسلة 
ف األطراف �ف ي كل مرة تنتقل فيها الحاو�ة بني

ي أثبتت اإلمداداتالبضائع �ف . وعالوة ع� ذلك، �مكن السماح للسلع الرم��ة اليت
. عم خاللبمرور ��ــــع  أصالتها   ل�ات التفت�ش الجمر�ي

، بالتحذير من الخطر الذي يهدد سالمة السلع أو كشف خلل ما  .13
�
ومن منظور اإلنفاذ، �مكن لسلسلة ال�تل تول�د األحداث تلقائ�ا

ي سلسلة اإلمدادات.  و�مكن للتطب�قات المسم�ح بها رصد مثل هذە األحداث و�رسال اإلشعارات إ� 
ف األطراف �ف أثناء مرور السلع بني

ي سلسلة 
أصحاب الحقوق وسلطات اإلنفاذ.  واخت�ار�ا، تدون سلسلة ال�تل اإلجراء الذي اتخذته الجمارك لمساعدة األطراف �ف

 معرفة وضع الشحنة. ع� اإلمدادات 

ف المعلومات الموجودة  .14 ، يوفر الحل إمكان�ة تحسني ي
ي قاعدةومن منظور المستخدم النهايئ

سلسلة ال�تل، عن ط��ق إضافة  �ف
ي هذا االستفادة من هذە السجالت السجال  ا من خالل أجهزة االستشعار. و�النسبة لمتاجر التجزئة أو المستهلك، �عيف ا أو تلقائ�� ت �دو��

 ومصدر المواد الخام.  اإلمداداتلتحد�د المعلومات مثل منشأة اإلنتاج وحركات سلسلة 

ا، سيوفر هذ اله�كل، من خالل استخدام واجهات برمجة تطب�ق .15 � ، ) أو ب�انات محددة، �شكل عارضAPIsات إضاف�ة (وأخ�ي
 الوظائف التكم�ل�ة التال�ة: 

ا  − �مكن ألصحاب الحقوق، باستخدام الب�انات المحددة ع� التوأم الرق�ي و��شاء تنبيهات مخصصة ع� أنظمتهم، أ�ض�
الح�د عن السوق (ع�  االستفادة من اله�كل األسا�ي لبناء خدمات إضاف�ة، مثل سحب المنتج أو حاالت استخدام

 .(  سب�ل المثال، عند انتهاء صالح�ة المنتجات الص�دالن�ة أو إعادة شحن المنتجات نحو البلدان ذات الطلب العا�ي
اء بعد البيع  − ي مجال ال�ش

ف �ف ف االستفادة من فرص عمل إضاف�ة للمستهل�ني و�مكن ألصحاب الحقوق والمستهل�ني
ا ألن صاحب الحق �حدد  للمكونات الفرع�ة للمنتج، أو استخدام ي السوق الثان��ة. ونظر�

شهادة األصالة إلعادة البيع �ف
ا إ� برنامج والء مستهدف بناًء ع� مواصفات المنتج.  ، فقد يؤدي أ�ض� ي التوأم الرق�ي

 ن�ع الب�انات المضمنة �ف
ي جميع أنحاء اله�ا�ل األساس�ة لخدمات سلسلة ال�تل األورو��ة −

ف ، 20وكجزء من حل أوسع �ف �مكن للمستهل�ني
ي قادرة ع� تخ��ن جميع الرموز غ�ي القابلة لالستبدال  االستفادة من محفظة واحدة ع� مستوى االتحاد األورويب

)NFTs .ي مكان واحد
 ) والشهادات الرقم�ة األخرى �ف

                                                
19  . -https://euipo.europa.eu/tunnel 

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-
Case.pdf. 

20  . .infrastructure-services-ainblockch-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-https://digital  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use-Case.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-blockchain-services-infrastructure
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-blockchain-services-infrastructure
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 آخر المستجدات وخ��طة الط��ق ثالثا. 

��فألف.  ف  حل مكافحة ال�ت
ي  .16

ي للمل��ة الفك��ة اآلن بن�ة تصم�م عال�ة المستوى 2021عام  بعد استضافة مسابقة تصم�م إضاف�ة �ف ، اختار االتحاد األورويب
ي تفاص�لهلتط��ر حل سلسلة ال�تل، والذي 

ي مايو  جرى التوسع �ف
 . 202221خالل منتدى سلسلة ال�تل األخ�ي �ف

، مما �سمح لمال�ي العالمات التجار�ة .17 ي شد الفكرة العامة بمبدأ الح�اد التكنولو�ب قابل الباخت�ار منصة الرمز غ�ي  و�س�ت
كات المصنعة لالستفادة من تكنولوج�ا تحد�د اله��ة الماد�ة الحال�ة،   الخدمات  كما �سمح لمتعهديلالستبدال الخاصة بهم، وال�ش

كة لمقد�ي خدمات التتبع والتعقب ومنصات الرمز و  استخدام نظام التتبع والتعقب الذي �ختارونه. باللوجست�ة  س�قدم الحل لغة مش�ت
ي ) من أجل جمع وتبادل الب�انات المناسبة ERPقابل لالستبدال وتخط�ط موارد المؤسسات اللوجست�ة (الغ�ي 

عمل�ات مكافحة �ف
��ف. و�اإلضافة إ� ذلك، س ف ا إل يال�ت ي للمل��ة الفك��ة نظام� ئ مكتب االتحاد االورويب ا كنظام مستودع ن�ش دارة اله��ة والذي س�عمل أ�ض�

ي مركز 
ي للمل��ة الفك��ة �ف ف وموقع المنتج، و�التا�ي وضع مكتب االتحاد األورويب المعرفة لتخ��ن ه��ات أصحاب المصلحة المهتمني

 . ي  النظام اإل�كولو�ب

 و�شكل ملموس، سيؤدي �سج�ل اله��ة دور�ن:   .18

 تزو�د أصحاب العالمات التجار�ة بوسائل التوقيع ع� التوائم الرقم�ة للمنتجات الماد�ة؛  −
ي السلسلة من خالل االعتماد ع�  −

ي تم التحقق منها لجميع األطراف �ف والعمل كمستودع لتوق�عات العالمة التجار�ة اليت
ي للمل��ة الفك��ة الحال�ة للعالمات التج ار�ة والتصام�م (منظور العالمات التجار�ة سجالت مكتب االتحاد األورويب

ي من خالل 22والتصام�م ي االتحاد األورويب
سجل المل��ة الفك��ة ) ور�ما التفاعل مع مكاتب المل��ة الفك��ة الوطن�ة �ف

وع سلسلة ال�تل ي م�ش
 . 23�ف

، منتج، منصة نقالة، حاو  اإلمداداتو�مكن تطبيق الحل ع� طبقات مختلفة من سلسلة  .19 ف �ة). وطبقة (منتج فر�ي األقران  بني
ف مستودعات معلومات أصحاب المصلحة، وستقوم العقد بتوثيق  �ي خادم واجهة برمجة تطب�قات مفت�ح المصدر �عمل كج� بني

عمل�ات تبادل الب�انات و��شاء مسار تدقيق لتار�ــــخ الشحنة. وستظل األداة نفسها متعددة االستخدامات من ح�ث قابل�ة التشغ�ل 
ي و�جه ي مسار اعتمادها ع� نطاق واسع. البييف

، و�التا�ي تقل�ل الحواجز التكنولوج�ة واالقتصاد�ة �ف ف  د واستثمار منخفضني

ي وخ��طة الط��قباء 
 . الجدول الزميف

ي حالةالهدف، �ج�  .20
ي سمحت الظروف،  �ف

ي بحلول نها�ة عام �ف
ف 2023توف�ي منتج حق��ت ، بفضل االتصال القائم بالفعل بني

ي وأصحاب الحقوق ومالسلطات الجمرك�ة  ي االتحاد األورويب
الخدمات اللوجست�ة وتجار التجزئة. وع� نحو مفضل،  تعهديالمشاركة �ف

ا بروتوكول ر�ط واتصال مع مقد�ي حلول سلسلة ال�تل الحال�ة الخاصة  ئ أ�ض�  لتعقب والتتبع. باستن�ش

ي حالة ، إعادة تجميع أصح2022ولتحقيق ذلك، س�كون من المهم، بحلول نها�ة عام   .21
ا �ف اب المصلحة الذين شاركوا سابق�

ف و�جراء إثبات لمفهوم الحل.  و�عد ذلك، س�كون التحدي هو تح��ل الدروس  ف الرئ�سيني كاء الداعمني ا إ� جنب مع ال�ش االستخدام جنب�
كاء الداعمة المستفادة من إثبات المفهوم إ� متطلبات تكنولوج�ة إلنتاج الحد األديف من المنتجات القابلة للتطبيق و  توسيع شبكة ال�ش

ي االستفادة من الحل عند بدء �شغ�له. 
 الحال�ة المشاركة �ف

 ]��ي ذلك المرفق[
 

                                                
ي تق��ر الحدث:  . 21

https://euipo.europa.eu/tunnel-و�توفر م��د من المعلومات حول محتوى الحل وتعل�قات أصحاب المصلحة �ف
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/ACBI_Blockathon/Blockathon_Forum_event_report_18

052022.pdf. 
22 . .web/welcome#/dsview-https://www.tmdn.org/tmdsview   
 /action/view/8662923/-https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news.   انظر  . 23

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/ACBI_Blockathon/Blockathon_Forum_event_report_18052022.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/ACBI_Blockathon/Blockathon_Forum_event_report_18052022.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/ACBI_Blockathon/Blockathon_Forum_event_report_18052022.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/ACBI_Blockathon/Blockathon_Forum_event_report_18052022.pdf
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8662923
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8662923
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ي استخدام الحالة  -المرفق 
 حلول تكنولوج�ا المعلومات المطبقة �ن

 
 
 

 
 
 
 

 [نها�ة المساهمة]
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ي  ن من خالل االبتكار التكنولو�ب ي الصني
 ت�س�ي حما�ة حق المؤلف �ن

 
ن،  ف ف مساهمة من إعداد الس�د ج�انغ بو، نائب رئ�س الشؤون القانون�ة، ونائب المستشار العام، مجموعة تنسنغ، ش�ف  *الصني

 
 
 

 ملخص
 

ي صم�م حما�ة االبتكار 
ابط، فإن حما�ة المل��ة الفك��ة �ي �ف ي والمل��ة الفك��ة ينط��ان ع� ن�ع من ال�ت . وال نطرا ألن االبتكار التكنولو�ب

ي وابتكار المحتوى فحسب، بل يتعداهما إ� ابتكار نماذج  �قت� ي مجال حق المؤلف ع� االبتكار التكنولو�ب
األعمال أ�ضا.  االبتكار �ف

ف حق المؤلف الحما�ة  ي أن تدمج قوانني
، ينب�ف ومع انتشار استخدام تكنولوج�ا سلسلة ال�تل والب�انات الضخمة والذكاء االصطنا�ي

 التكنولوج�ة والمؤسس�ة، وأن تتبيف نماذج الحوكمة القائمة ع� التكنولوج�ا، وأن ت�� بناء آل�ات حوكمة كاملة وط��لة األجل. 

 

ن قطا�ي  : نماذج أعمال جد�دة أوال.  ي  العالقة الثنائ�ة بني  حق المؤلف واالبتكار التكنولو�ب
 

إ� األلعاب والرسوم المتحركة  اآلدابامتد تط��ر حق المؤلف من محطات اإلذاعة والتلفزة إ� شبكات المعلومات ومن  .1
ە من عمل�ات  فك��ة.  وتتطور نماذج األعمال الجد�دة ��عة (مثل البث المل��ة ال ترو�ــــجواألفالم والتلف��ون، مع ازد�اد التس��ق وغ�ي

نت)، وأصبحت تدر�ج�ا قوة دفع واآلدابالسم�ي الب�ي،  ، واأللعاب، والرسوم المتحركة، فضال عن البث ال�ي ع� اإلن�ت ، والموس��ت
 جد�دة وجهات نمو للصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة. 

بحق المؤلف، يتسم جمع العلوم والتكنولوج�ا مع اإلبداع بخ�ال واسع: وخ�ي وف�ما يتعلق ب��شاء مصنفات جد�دة محم�ة  .2
كة ما�كروسوفت "Kuai Bi Xiao Xinمثال ع� ذلك، إطالق وكالة أنباء شينخوا " " وتط��ر Microsoft Xiaoice"، و�طالق �ش

 .""virtual AI singer Ailingمخت�ب الذكاء االصطنا�ي تينسنت 

ا�دة. واستنادا إ� تكنولوج�ا سلسلة ال�تل، وأصبحت المجموعات  .3 ف الرقم�ة للرموز غ�ي القابلة لالستبدال تح�ف �شعب�ة م�ت
ة إلثراء نماذج االقتصاد الرق�ي وتع��ز تنم�ة الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة.   تزدهر أعمال المجموعات الرقم�ة وتظهر إمكان�ة كب�ي

/الواقع المعزز ( .4 ي
ا�ف ي البث الشب�ي VR/ARو�ستخدم الواقع االف�ت

ون�ة والتعل�م والرعا�ة -) ع� نطاق واسع �ف والتجارة اإلل��ت
ي أ�شأت عددا من المصنفات المحم�ة ب ها من المجاالت اليت ف�ه والس�احة الثقاف�ة وغ�ي ي مجاالت موجب الصح�ة وال�ت

حق المؤلف �ف
 الفنون واألفالم والتلف��ون واأللعاب. 

، �مكن للذكاء االصطنا�ي تحل�ل ومن ح�ث ��ش المحتوى، ومن خال .5 ي
ي الوقت الحق��ت

ل تحل�ل سلوك الب�انات الضخمة �ف
نت  و�ــــج بدقة ألهم المحت��ات ذات الصلة. وهكذا أصبحت القنوات وأشكال ��ش المحتوى ع� اإلن�ت ف ومن ثم ال�ت سلوك المستخدمني

 أ��� ذكاء وتنوعا. 

ف المنتج وف�ما يتعلق باألدوات التكنولوج�ة، �مكن استخدام ال .6 طة الف�ديو لتحسني ذكاء االصطنا�ي لإلنتاج الذ�ي وتح��ر أ�ش
 ، ، وترت�ب الموس��ت ي اخت�ار الموض�ع، والتول�د األو�ي

، �مكن استخدام الذكاء االصطنا�ي �ف ي مجال الموس��ت
ي بكفاءة.  و�ف

النهايئ
 وتول�ف الصوت. 

، �ستخدم التكنولوج�ا الرقم�ة  .7 ي
اث الثقا�ف ي وف�ما �خص رقمنة ال�ت

.  وتتيح منصات �ف ي
اث الثقا�ف جمع الب�انات والحفاظ ع� ال�ت

ي وحمايته بط��قة مستدامة، مما يثبت بدورە أن المحتوى الرق�ي �مكن أن �كون أ��� 
اث الثقا�ف ي الرقم�ة استكشاف ال�ت

اإلبداع الثقا�ف
 تفاعال وذكاء و�ثارة لالهتمام. 

ا، ال �شمل االبتكار المرتبط بحق المؤلف  .8 ي وابتكار المحتوى فحسب، بل ابتكار نماذج األعمال أ�ضا.  وأخ�ي االبتكار التكنولو�ب
، واألداء، واألعمال الفن�ة،  ي ال��ط الشب�ي االجتما�ي

نت.  و�شمل ال�ون الفو�ت ي الع� الجد�د لوجود شبكة اإلن�ت
و�مثل ال�ون الفو�ت

�ف قضا�ا جد�دة من شأنها أن تع�د �شك�ل صناعة حق المؤلف والتعل�م، والس�احة الثقاف�ة، والعد�د من المجاالت األخرى، و�ض
 الرقم�ة. 

 
                                                

ي  *
ورة آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ف وال تعكس بال�ف ي هذە الوث�قة تع�ب عن آراء المؤلفني

 ال��بو. اآلراء الواردة �ف
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ا.  ي تغ�ي وجه التنم�ة الصناع�ة الجد�دة: التكنولوج�اتالتحد�ات  ثان��
 الجد�دة اليت

 
ي والتنم�ة الصناع�ة وحما�ة حق المؤلف �ي عمل�ة تتسم بالتناقض.  .9  االبتكار التكنولو�ب

مثل سلسلة ال�تل والرموز غ�ي القابلة لالستبدال، وانتشار استخدامها، تحد�ا أمام  وقد شكل ظهور التكنولوج�ات الجد�دة، .10
ة.   تع��ف حق المؤلف وتحد�د نطاقه.  و�رزت مفاه�م وأشكال ومواضيع ومواد جد�دة كث�ي

ز أنواع جد�دة من التعدي، وتمتد تدر�ج�ا لتشمل كامل سلسلة الصناعة، مما �ط�ح تحد�ات جد�دة أمام  .11 حما�ة حق وت�ب
ي انتشار التعدي، كما أن 

المؤلف.  فع� سب�ل المثال، أصبحت أدوات التعدي أ��� ذكاء، و�مكن للتوص�ات الخوارزم�ة أن تتسبب �ف
 "قاعدة المالذ اآلمن" تواجه مشا�ل جد�دة أ�ضا. 

 النهج الجد�د: الحما�ة التكنولوج�ة والمؤسس�ة ثالثا. 
 

ي صم�مه. �متلك قطاع حق المؤلف "حق المؤلف"  .12
ي تجنيها الصناعة من النهوض بالتكنولوج�ات الجد�دة   �ف غ�ي أن الفوائد اليت

ف السلسلة ال�املة إل�شاء حقوق المؤلف واستخدامها و�س��قها وحمايتها و�دارتها وتقد�م خدماتها.   تعتمد أ�ضا ع� إ�شاء وتحسني

وابع الزمن�ة الموثوقة، "معرف حق المؤلف الرق�ي تجعل الطو   إن إقرار مل��ة حق المؤلف هو الخطوة األو� للحما�ة.  .13
الف��د"، وأنظمة الحما�ة والعالمات المائ�ة الرقم�ة، وسلسلة ال�تل، وما إ� ذلك، معامالت حق المؤلف أ��� مالءمة وشفاف�ة، وتقلل 

 من التكال�ف. 

الخوارزم�ة، والب�انات الضخمة، و�ستخدم تكنولوج�ا وضع العالمات المائ�ة، وتكنولوج�ا سلسلة ال�تل، والتوص�ات  .14
 وتكنولوج�ا سلسلة مكافحة ال�قة ع� نطاق واسع لجعل رصد التعدي ع� حق المؤلف وتحل�له يتسم بم��د من الذكاء. 

ي تأ��د ق�ام حق المؤلف أو إ�داع حق المؤلف،  .15
و�مكن استخدام تكنولوج�ا سلسلة ال�تل، منذ بدا�ة دورة ح�اة حق المؤلف، �ف

نت. مما يوفر   ط��قة جد�دة إل�داع األدلة والمعاملة وحما�ة حق المؤلف ع� اإلن�ت

ي تحجب قنوات التوز�ــــع للتعدي ع� حق المؤلف  .16 وتكنولوج�ا "حجب الموقع الشب�ي للتعدي ع� السحابة األمن�ة" اليت
ي والقرصنة من خالل تعط�ل قنوات التوز�ــــع وعرض تنبيهات الخطر ع� الجهاز المستخدم، ومكافحة ا ة اليت ون�ة الصغ�ي لمواقع اإلل��ت

 تن�ش �سج�الت الف�ديو المقرصنة وتوز�عها. 

ي كل مصنف ملحوظا بوض�ح، مما يوفر  .17
و�وضع نظام ذ�ي إلدارة األصول المتعلقة بحق المؤلف، �كون تدفق حق المؤلف �ف

ة.   أساسا للمستثم��ن ومديري أصول حق المؤلف التخاذ قرارات فعالة ومستن�ي

ي كل األحوال والشبكات و�مكن ألصحا .18
ب الحقوق إ�شاء جميع عمل�ات رصد التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة الخاصة بهم �ف

ا.  والمنصات.  ف كفاءة ونطاق أ�شطة التعدي والقرصنة تحسنا كب�ي  و�مكن أن تؤدي التحق�قات ال��عة والدق�قة إ� تحسني

كاء حق المؤلف، ورصد التعدي، و�مكن تحقيق تأ��د حق المؤلف وجمع األدلة من خالل إصد .19 ار العمل و��داع األدلة، و�ش
 . ف ، من أجل توف�ي خدمة حما�ة حق المؤلف شاملة للمبدعني ي

 وجمع األدلة المتعلقة بالتعدي، والتقا�ف

ي شنتشن  .20
.  ووضعت محكمة �ش�انهاي �ف ف ي الصني

ي المحا�مات القضائ�ة �ف
وقد طبقت تكنولوج�ا سلسلة ال�تل �شكل فعال �ف

للمحا�مات، باستخدام تكنولوج�ا سلسلة ال�تل والذكاء االصطنا�ي والحوسبة السحاب�ة من أجل إجراء  Zhixin IP Cloudنظام 
نت برمتها، بط��قة فعالة �شمل �سج�ل القضا�ا للمحا�مة واإلغالق.  وقدمت تكنولوج�ا  عمل�ة إدارة قضا�ا المل��ة الفك��ة ع� اإلن�ت

ي ابتكار اإلدارة القضائ�ة للمحا�مات. سلسلة ال�تل دعما تقن�ا هاما 
 �ف

ا.  ي السلسلة بأ�ملها  رابع�
 الحوكمة الجد�دة: الحوكمة المتعددة والحما�ة �ن

 
ي المستقبل، لن �فتح تط��ر المحتوى الرق�ي حدود العالم المادي   تتطور التكنولوج�ا والمنتجات والصناعات باستمرار.  .21

و�ف
 لتجارب المعرف�ة والح�ات�ة. فحسب، بل سيتيح لنا أ�ضا الم��د من ا

ي المستقبل.  .22
ي التكنولوج�ات الجد�دة وتع��فها �ف

، فسيتم النظر �ف ��ي و�ــــج لنماذج   أما ع� المستوى الت�ش ي استعراض ال�ت
و�نب�ف

نت من منظور دينام� ي ع� اإلن�ت
اماتهم �ف ف  . �ي األعمال االبتكار�ة من جانب مقد�ي الخدمات وال�ت
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23.  ، ي ي توح�د معاي�ي حما�ة حق المؤلف الرقم�ة من أجل فتح السلسلة ال�املة الستحداث المل��ة وع� المستوى التكنولو�ب
ينب�ف

كة من لدن المجتمع بأ�ە.   الفك��ة واستخدامها وحمايتها و�دارتها وتقد�م خدمتها، من أجل تع��ز الحوكمة المش�ت

ي إ�شاء آل�ة ط��لة األجل تتضمن حوافز  .24
ي األساس، والمعالجة ال��عة  وع� مستوى إدارة المنصة، ينب�ف

متنوعة لألصالة �ف
 التعدي والتس��ة االبتكار�ة للمنازعات المتعلقة بحق المؤلف باعتبارها العنا� الداعمة.  لشكاوى

 

 ]وث�قة[نها�ة ال
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