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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 نيو يو  30 التار�ــــخ: 

 لجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذلا

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

نت  ي إنفاذ حق المؤلف ع� اإلن�ت
 *ملخص عم�ي  –دور نظام أسماء الحقول ومشغل�ه �ف

نت، لوس  فخري وث�قة من إعداد الس�د دين ماركس، محا�ي ومدير تنف�ذي ، التحالف من أجل المساءلة ع� اإلن�ت ي
ومستشار قانوىف

ند نوردمان كة أنجلوس، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، والدكتور �ان ب�ي ، �ش �كه، محا�ي ي نوردمان ت��شوس�ي و�ش
، وأستاذ فخري �ف ف ، برلني

، ألمان�ا ف  **جامعة هومبولدت، برلني

 ملخص

ف وم ي نظام أسماء الحقول ومسؤول�ة هؤالء المشغلني
ف �ف ي نظام أسماء الحقول  ةخدمالدي زو تركز هذە الدراسة ع� مختلف المشغلني

�ف
نت. وتدرس مختلف األنظمة التنظ�م�ة المطبقة ع� مف�ما يتعلق ب�نفاذ حق ) مزودو الخدمة(  . ةخدمالدي زو المؤلف ع� اإلن�ت

ي 
نت تقت�ف ف الوطن�ة ع� سبل انتصاف ضد التعد�ات ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت وكذلك، تصف الدراسة ك�ف تنص مختلف القوانني

، بر زجري "اتخاذ إجراءات، سواء ع� أساس المسؤول�ة أم ع� أساس أم ةخدمالدي زو من م ي
عدم الخطأ" أو عمال بأوامر الحجز الجناىئ

ي  ي ظلها المواقع الشبك�ة المتعد�ة ع� حق المؤلف. وتتناول الدراسة أ�ضا اإلجراءات الىت
ي تعمل �ف إلبطال أو حجب أسماء الحقول الىت

نت. و�ضافة إ�  مزودو الخدمة�مكن أن يتخذها  غ من أجل ردع التعدي ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت
�
ذلك، تصف الدراسة ترتيبات المبل

ي اعتمدها عدد محدود من �ب الموثوق/المخ ي تعٍد واسع مع  لمعالتل ا� تحد�د ،ةخدمال مزودي الموثوق الىت
ون�ة المشاركة �ف المواقع اإلل��ت

 النطاق ع� حق المؤلف. 

 مقدمة أوً�. 

نت الرقم�ة باألسماء األبجد�ة .1 ي �سهل التعرف عليها. وهو نظام هر�ي  ي��ط نظام أسماء الحقول عناو�ن اإلن�ت ، موزع، الىت
ي تركز عليها هذە الدراسة �ي السجال والمركزي �مكن توس�عه.  ي تقدم خدمات أسماء الحقول الىت وأمناء  توالجهات الرئ�س�ة الىت

 ). DNS resolvers( ت نظام أسماء الحقولمحلال التسج�ل و 

                                                
ي جمهور�ة كور�ا.   *

�ة) ع� الرابط: و أج��ت هذە الدراسة بتم��ل من وزارة الثقافة وال��اضة والس�احة �ف ف  الدراسة ال�املة متاحة (باللغة اإلنكل�ي
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=50412 . 

ف وال ت  ** ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
ي ال��بو اآلراء الواردة �ف

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف  . ع�بّ بال�ف
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ي دو�ي  .2
نت المعن�ة باألسماء وال توجد معاهدة أو منظمة أو نظام قانوىف واحد ينظم نظام أسماء الحقول. وتنظم هيئة اإلن�ت

، وتتحمل الحكومات كل ع� حدة مسؤول�ة وضع )gTLDs( واألرقام المخصصة (اإل�كان) الحقول العل�ا المكونة من أسماء عامة
 ). ccTLDs( س�اسات وتنظ�م الحقول العل�ا المكونة من رموز البلدان

 .
�
ي نظام أسماء الحقول ومنع التعدي ع� حق المؤلف ةدممزودو الخ ثان�ا

 �ن

ي منع الغ�ي من إتاحة أعمالهم ع�ب  8تمنح المادة  .3
ف وأصحاب حق المؤلف الحق �ف من معاهدة ال��بو �شأن حق المؤلف للمؤلفني

نت دون إذن منهم. وقد اتخذت الحكومات الوطن�ة  ي معاهدة ال��بو �شأن حق الكمتعاقدة  الاإلن�ت
مؤلف مجموعة متنوعة من أطراف �ف

ي تنف�ذ حق اإلتاحة هذا 
 . األسال�ب �ف

نت عن ط��ق إدخال اسم الحقل  .4 ي التعدي ع� حق المؤلف ع�ب اإلن�ت
ي متورط �ف

وىف وعادًة ما �صل المستخدمون إ� موقع إل��ت
ي نتائج البحث. و 

ي متصفحهم أو النقر فوق اسم الحقل �ف
ن ةأن مزودي الخدم�ما الخاص بالموقع �ف

�
نت من �مك ون مستخد�ي اإلن�ت

ت نظام أسماء الحقول، محلال تحد�د مصادر المحتوى الشب�ي المخالف والوصول إليها، فإنهم، وال س�ما السجالت وأمناء التسج�ل و 
نت ي انتهاك حق المؤلف ع�ب اإلن�ت

 �ف
�
 . �لعبون دورا� وظ�ف�ا

�شأن إتاحة األعمال المحم�ة  ةالمحتملة لمزودي الخدم وتوجد مناهج مختلفة ع�ب الوال�ات القضائ�ة ف�ما يتعلق بالمسؤول�ة .5
ي �عّينها أو �ديرها  ون�ة العاملة تحت أسماء الحقول الىت  مزودو الخدمةبحق المؤلف غ�ي الم�ح بها من طرف المواقع اإلل��ت

ي طور متغ�ي ن بموجب عقد. و�شكل عام، فإن السوابق القضائ�ة و المذكور 
ي نظر  ،ة بما �ك�ف ي هذە المسألة ترى أن والمحا�م الىت

ت �ف
ور�ان لت ي العد�د من ةمسؤول�ة مزودي الخدم ل�فعالمعرفة بالنشاط المخالف و/أو سوء الن�ة �شكل ما �ف

. وقد أمرت المحا�م �ف
ا ألوامر المصادرة الجنائ�ة  .الوال�ات القضائ�ة بتعليق أسماء الحقول و/أو نقلها وفق�

ي العد�د من الوال�ات القضائ�ة ف�ما يتعلق بتطبيق أمر زجري بعدم الخطأ ضد  وع� النق�ض من ذلك، هناك سوابق قضائ�ة .6
�ف

ي  ةمزودي الخدم
نت المتعد�ة ع� حق المؤلف. وعند النظر �ف ي تعمل تحتها مواقع اإلن�ت لمطالبتهم بتعط�ل أو حظر أسماء الحقول الىت

ي أن �كون مبدأ التناسب قابةالخدمأي واجب بعدم الخطأ لمزودي 
وري إ�جاد توازن مناسب ، ينب�ف ً� للتطبيق �شكل واضح. ومن ال�ف

ي 
ي إجراء األعمال (مزود خدمة نظام أسماء الحقول) والحق �ف

ي المل��ة (صاحب حق المؤلف)، والحق األسا�ي �ف
ف الحق األسا�ي �ف بني

نت)  .الوصول إ� المعلومات (مستخدم اإلن�ت

ي حاالت أسماء الحقول اختبار  ةالخدماستوفت سبل االنتصاف ضد مزودي وقد  .7
التناسب، ع� وجه الخصوص، �ف

ي تتبع نموذج أعمال  نت الىت د انتها�ات منهج�ة لحق المؤلف (ما �س�  يتعدمالمستخدمة لمواقع اإلن�ت
�
ع� حق المؤلف، مما يول

أوامر للسجالت وأمناء  بالمواقع المبن�ة ع� التعدي ع� حق المؤلف). و�موجب أمر زجري بعدم الخطأ، ع� سب�ل المثال، أصدرت
ا بتجم�دها (�جب أال �شارك  نت هذە، كما ألزم أمناء السجالت أ�ض� السجالت بتعليق أو تعط�ل (فصل) أسماء الحقول لمواقع اإلن�ت

ف سجل آخر). وأمرت المحا�م مشغ�ي محلالت نظام أسماء الحقول بعدم حل اسم الحقل الوج�ه  ي نقل الحقل إ� أمني
ف السجل �ف أمني

 .المواقع لهذە

 .
�
 الموقف التعاقدي لمزودي خدمة نظام أسماء الحقول ثالثا

نة من أسماء عامةمزودو الخدمة�عمل  .8 نة من رموز بلدان، بموجب ترتيبات  ، ل�ل من الحقول العل�ا الُم�وَّ والحقول العل�ا الُم�وَّ
ي اتفاق�ات اعتماد مع اآل�كان. وسواء سماء عامة، �جب ع� كل من السجالت وأمناء السجال األ تعاقد�ة. و�النسبة لحقول 

ت الدخول �ف
تيبات التعاقد�ة ع� أحكام تلزم مسج�ي أسماء الحقول (أي، البالنسبة لحقول األسماء عامة أو رموز  بلدان، فعادة ما تحتوي هذە ال�ت

، بما و الحق اءمأسأصحاب  ي
ان مع �شاط غ�ي قانوىف ي ذلك التعدي ع� حق المؤلف.  ل) باالمتناع عن استخدام أسماء الحقول باالق�ت

�ف
تيبات التعاقد�ة، يتمتع  ي تعمل بموجبها المواقع  مزودو الخدمةو�موجب هذە ال�ت �سلطة تعليق أو تعط�ل وتجم�د أسماء الحقول الىت

ي حاالت تعدي واسعة النطاق ع� حق المؤلف. ورغم امتال�هم لهذە السلطة التعاقد�ة لتعليق أو تعط�ل أسماء
الحقول  المنخرطة �ف

لن �فعلوا ذلك بناًء ع� إشعار من قبل أصحاب حق المؤلف. و�دً� من ذلك، س�طلبون إما أمر  ةالمعن�ة، فإن معظم مزودي الخدم
 . محكمة أو تعل�مات من سلطة حكوم�ة

به ف�ما يتعلق  �ن تعليق أو تعط�ل أو حظر حل أسماء الحقول هو اإلجراء التفاع�ي الوح�د الذي �مكن لمزودي الخدمة الق�امو  .9
ي التعدي ع� حق المؤلف. ومع ذلك، �مكن لمزودي الخدمة تنف�ذ تداب�ي وقائ�ة للحد من 

ون�ة المتورطة �ف بالمواقع والخدمات اإلل��ت
ي ذلك التعدي ع� حق احقول إساءة استخدام أسماء 

ي األ�شطة غ�ي القانون�ة بجميع أنواعها، بما �ف
ون�ة المتورطة �ف لمواقع اإلل��ت

ف أمور أخرى: "ال " التحقق من دقة اله��ة ومعلومات االتصال المقدمة من 1مؤلف. و�شمل هذە اإلجراءات الوقائ�ة واالستباق�ة، من بني
ف ورفض �سج�ل أسماء الحقول عندما تكون هذە المعلومات غ�ي دق�قة؛ " " وتنف�ذ عمل�ات الفحص والمراجعات بعد 2المسجلني

ف التسج�ل من أجل استمرار دقة مع  الذين ال �صححون المعلومات لومات اله��ة واالتصال وتعليق أسماء الحقول للمسجلني
 . الدق�قة غ�ي 
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غ الموثوق/المخو  .10
�
ي شكل ترتيبات المبل

ي �ب �مكن لمزودي الخدمة اتخاذ تداب�ي طوع�ة �ف
ة �ف  الموثوق مع المنظمات ذات الخ�ب

ي Radixو Donuts عامة، وهما السماء األ حقول لالرائدة سجالت التحد�د المواقع المتعد�ة ع� حق المؤلف. وقد دخل اثنان من 
، �ف

 
�
ي التعدي ع� حق المؤلف المنت�ش �شأن األفالم مع ل معالت الموثوق ل�ب المخغ الموثوق/ ترتيبات المبل

ون�ة المشاركة �ف المواقع اإلل��ت
امج التلف��ون�ة والتسج�الت الصوت�ة/الموس�ق�ة. ووضعت ترتيبات  ي عام وال�ب

ف هذە �ف ف الموثوقني غني
�
 . وال تزال سار�ة 2016المبل

 .
�
 استنتاج رابعا

امات وسبل  .11 ف ي حالة تطور من ح�ث االل�ت
نت �ف ي معالجة التعدي ع� حق المؤلف ع�ب اإلن�ت

ال يزال دور مزودي الخدمة �ف
كافحة التعدي ع� حق المؤلف ع�ب االنتصاف القانون�ة (كل من المسؤول�ة وعدم الخطأ) واإلجراءات التطوع�ة. وف�ما يتعلق بم

نت، �ستطيع مزودو الخدمة اتخاذ   .وقائ�ة، فضً� عن التداب�ي التفاعل�ةالجراءات اإل اإلن�ت

 [نها�ة الوث�قة]
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