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  2022 أغسطس 3 التار�ــــخ: 

 اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ

ةالدورة   الخامسة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2إ� أغسطس  31جن�ف، من 

ي إنفاذ المل��ة 
 الفك��ةدور الوسطاء �ن

ة بعالمة (و ،الممل�ة المتحدة مساهمات من إعداد  ن االتحاد الدو�ي لصناعة ، و )AIMالجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي
س، و الفونوغرامات كارددي إ�ش إل إ�س�ب  ، وماس�ت

ة من  الرابعةتفقت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ، إّبان دورتها ا .1 ي الف�ت
ة المعقودة �ن ، ع� أن 2019سبتم�ب  4إ�  2ع�ش

تيبات المؤسس�ة  الخامسةتنظر، إّبان دورتها  ي عدة موضوعات منها "تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة بال�ت
ة، �ن ع�ش

ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة شاملة و 
ي  فعالة". �شأن س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ن

 و�ن
ن تحمالن صفة مراقب )، ومن الممل�ة المتحدةمن دولة عضو واحدة ( اتهذا اإلطار، تعرض هذە الوث�قة مساهم الجمع�ة (جهتني

ة بعالمة ( ن ن من القطاع الخاص ( ))، واالتحاد الدو�ي لصناعة الفونوغراماتAIMاألورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي دي إ�ش إل وك�انني
س، وماس�ت   . )كاردإ�س�ب

من أجل أسواق خال�ة من المنتجات  (الصفقة الصّح)ر�ل د�ل" حملة "تقدم مساهمة الممل�ة المتحدة نظرة عامة ع� و  .2
ا�ات  ،قرصنةمة لمعالجة بيع المنتجات المقلدة وال�الصناعالجهات الفاعلة و�ي مبادرة وطن�ة تمولها  ،الم��فة ي ال�ش

ونجاحها متجذر �ن
ن العام والخاص  الرئ�س�ة من اتالمنظمقطاعات مع  الشاملة لعدة ي القطاعني ي السلع المتعد�ة ع�  �عنيها  واليت

الحد من التجارة �ن
 . المل��ة الفك��ة

ة بعالمة ( تا تناقش مساهمو  .3 ن الدور )، واالتحاد الدو�ي لصناعة الفونوغرامات AIMالجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي
و�ر والتوص�ة باعتماد العد�د من اإلجراءات لتحقيق  مختلف أنواع�لعبه الحيوي الذي  ن نت وال�ت ي التصدي للقرصنة ع�ب اإلن�ت

الوسطاء �ن
ن  ،ع� وجه الخصوصو هذە الغا�ة.  ي معرفة عمالئهم التجار�ني

 ،�شجع المساهمات الوسطاء ع� بذل العنا�ة الواجبة المعقولة �ن
ي مع أصحاب الحقوق وسلطات اإلنفاذ.  التعديوتكرار س�اسات ب" "اإلخطار واستمرار�ة الحجواعتماد تداب�ي 

والتعاون �شكل استبا�ت
ي �مكن للوسطاء اتخاذها  ُحددتكما  ي �مكن فيها تكث�ف اإلجراءات القائمة أو  ،أمثلة ملموسة لإلجراءات اليت وكذلك المجاالت اليت

 . تدع�مها 

ي مساهمو  .4 كارد  تا ُت�� س، وماس�ت ي مكافحةهذە الوثدي إ�ش إل إ�س�ب
 أشكال �قة من خالل تقد�م وجهات نظر وسطاء آخ��ن �ن

ي يبذلها الوسطاء و المل��ة الفك��ة.  التعدي ع� ن الجهود اليت أشكال والرقميون ع� حد سواء لمكافحة  الفعليونتناقش كلتا المساهمتني
واتخاذ إجراءات استباق�ة  ،ع� المل��ة الفك��ة بأشكال التعديالو�ي العام  إذكاءع� المل��ة الفك��ة. و�شمل هذە الجهود  التعدي

ي  ي السلع اليت
دي اعتمدت كل من و المل��ة الفك��ة والتعاون بنشاط مع أصحاب الحقوق والسلطات العامة.  تتعدى ع�لوقف التجارة �ن
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كارد  س، وماس�ت نت أو س ،المل��ة الفك��ة أشكال التعدي ع�س�اسات واتخذتا مبادرات لمكافحة إ�ش إل إ�س�ب ع� أرض واء ع� اإلن�ت
 . الواقع

5.  : ت�ب التا�ي  وترد المساهمات حسب ال�ت
  

ي أسواق الممل�ة المتحدةحملة ر�ل د�ل
ي ير�ي إ� التصدي لجرائم المل��ة الفك��ة �ن

 3 ........................................ : نهج تعاوئن

ة بعالمة ( ن ي مكافحة التقل�دAIMوجهة نظر الجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي
نت �ن  6 .......... ) �شأن دور الوسطاء ع�ب اإلن�ت

ون�ة ي مكافحة القرصنة اإلل��ت
نت �ن  11 ......................... وجهة نظر قطاع الموس��ت المسجلة �شأن دور الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت

ي مجال التوص�ل ال��ــــع 
س -معالجة االمتثال الجمر�ي �ن  16 ....................................................... منهج دي إ�ش إل إ�س�ب

كارد لمنع التعدي ع� المل��ة الفك��ة  21 ...................................................................................... مبادرات ماس�ت

 
 

]المساهماتذلك  [��ي 
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ي أسواق الممل�ة حملة ر�ل د�ل
ي ير�ي إ� التصدي لجرائم المل��ة الفك��ة �ف

: نهج تعاوئف
 المتحدة

، مديرة الحملة، حملة ر�ل د�ل من أجل أسواق خال�ة من المنتجات الم��فة، مجموعة األسواق الوطن�ة لحما�ة  ن الس�دة بات��س�ا لنني
  ∗الممل�ة المتحدة، المل��ة الفك��ة، لندن

 ملخص

ا لحملة " ي ر�ل د�ل�قدم عرض المؤتمر والمساهمة المكت��ة ملخص�
ي تأسست �ن " من أجل أسواق خال�ة من المنتجات الم��فة، واليت

ي   2009عام 
ي الممل�ة المتحدة بغرض التصدي لبيع المنتجات المقلدة والقرصنة �ن

أسواق الممل�ة المتحدة. كمبادرة واسعة النطاق �ن
ا�ات ع�ب مختلف القطاعات شملت جميع المنظمات الرئ�س�ة  ا من خالل إبرام �ش و�تم��ل من قطاع الصناعة، حققت المبادرة نجاح�

ي األسواق. وجوهر ال
ي المنتجات المقلدة �ن

ي تهتم بالحد من التجارة �ن ن العام والخاص) اليت ي كل من القطاعني
ي الممل�ة المتحدة (�ن

مبادرة �ن
ا بالحفاظ ع� سوق خال�ة من المنتجات الم��فة. وحيت اآلن، تعهدت  م بموجبه متعهد األسواق علن� ن ، والذي �ل�ت هو ميثاقها الطو�ي

ي عام  500أ��� من 
ام. و�ن ن ام هذا االل�ت ي مناطق من جميع أنحاء الممل�ة المتحدة باح�ت

ي ر�ل د�ل" ، أدى نجاح برنامج2018سوق �ن
" �ن

ي األسواق األسواق الم
ي المنتجات الم��فة �ن

اد�ة (البضائع المعروضة) إ� استنساخ النموذج األسا�ي نفسه بغرض التصدي للتجارة �ن
ون�ة ومجموعات البيع ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي   .اإلل��ت

 مقدمة أوال. 

ي عام  .1
ي الممل�ة المتحدة �ن

" من أجل ر�ل د�ل، حملة "2009أطلقت مجموعة األسواق الوطن�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة �ن
شاد بالمعلومات  و�ي مبادرة تر�ي إ� إذكاء الو�ي و��ش التعل�م، 1أسواق خال�ة من المنتجات الم��فة ُت�مل أعمال اإلنفاذ باالس�ت

ي تمّدها مجموعة أهداف محددة  األسواق الوطن�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة. و�وفر هذا الم��ــــج من اإلنفاذ الموجه نحو  االستخبار�ة اليت
ي ذلك السلع المقلدة

ي تتعدى ع� حقوق المل��ة الفك��ة، بما �ن ات�ج�ة شاملة للحد من مب�عات المنتجات اليت ا اس�ت ي مع�
نامج الوقائئ  وال�ب

ي كل من عالم األسواق الماد�ة ومؤخر� 
ي أسواق الممل�ة المتحدة �ن

ي تنتهك حقوق التصم�م المسجلة، �ن ا والسلع المقرصنة والسلع اليت
. وسيتناول هذا العرض بالتفص�ل برنامج " ون�ة ومجموعات البيع ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي  "ر�ل د�لفضاء األسواق اإلل��ت

 .سنة الماض�ة 13ومراحل تطورە خالل 

ا.  ي بتم��ل من قطاع الصناعة ثان��
 نهج تعاوئف

ي و�برام ر�ل د�ل�كمن الّ� وراء نجاح حملة " .2
ي العمل التعاوئن

ي أوساط مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. " �ن
ا�ات �ن  ال�ش

ي  وع، بلغت المساهمة اإلجمال�ة اليت : ع� مدى عمر الم�ش ام قطاع الصناعة بالتم��ل الما�ي ن قطاع مولها أوً�، تتحقق المبادرة بفضل ال�ت
، باإلضافة إ� التم��ل الذي ضخه 500000الصناعة حيت اآلن أ��� من  ي ليين ي للمل��ة الفك��ة مكتب  جن�ه إس�ت االتحاد األوروئب

وع  وع مجموعة واسعة من القطاعات المتأثرة 2016إ�  2015عام  منللم�ش . وتغ�ي الجهات الصناع�ة الحال�ة الراع�ة للم�ش
�طان�ة  التسج�الت الصوت�ة صناعة  بالتعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة، و�شمل  Palmer Biggs IP Solicitorsوال�ب

ي  WRI Groupو Surelockو Super dryو Reactو Premier Leagueو
مجموعة  وأعضاء العالمات التجار�ة اآلخ��ن �ن

��ف ( ن ي المستقبلACGمكافحة ال�ت
  .). وقد كفل الدعم الما�ي الذي قدمته هذە الجهات استمرار الحملة ودعم استدامتها �ن

نامج بتأي�د جميع أصحاب المصلحة  .3 ي ال�ب
��ف، وعالوة ع� ذلك، ح�ن ن ن بضمان تداول تجاري خاٍل من ال�ت ن المهتمني الرئ�سيني

ي ذلك معهد المعاي�ي التجار�ة المعتمد (
ي بمعاي�ي CTSIبما �ن ون�ة المعين ي اسكتلندا، وف��ق مكافحة الج��مة اإلل��ت

)، ومعاي�ي التجارة �ن
ن  وزراءالالممارسات حسب  ) ومكتب المل��ة الفك��ة. وقد استشهد به باعتبارە أفضلNTSeCTالتجارة الوطن�ة ( المل��ة ب المعنيني

ي تمثل مصالح أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة  ي للمل��ة الفك��ة والمنظمات اليت ي الممل�ة المتحدة ومكتب االتحاد األوروئب
الفك��ة �ن

ي تمثل متعهدي األسواق (  ). NMTF) وتجار السوق (NABMAوكذلك الجمع�ات الوطن�ة اليت

 
�
 "؟ر�ل دبلمل "ما �ي آل�ة ع . ثالثا

ي التنظ�م يتمتع بقاعدة شعب�ة للتصدي ر�ل د�لتقدم مبادرة " .4
ا وذائت ا طوع�� ي الممل�ة المتحدة نهج�

" للسلطات المحل�ة �ن
ن الشخص أو المنظمة  ها ع� ت�س�ي عالقات عمل أوثق بني ن ي ترك�ي

ي األسواق المحل�ة. و�كمن ّ� نجاحها �ن
لتجارة المنتجات المقلدة �ن

السوق ودوائر السلطات المحل�ة المعن�ة بالمعاي�ي التجار�ة. والدوائر المعن�ة بالمعاي�ي التجار�ة �ي السلطة المعن�ة المسؤولة عن 
ا عن حما�ة المستهلك وعمل�ات تفت�ش السوق داخل الممل�ة المتحدة. وت إذكاء هدف المبادرة إ� بمراقبة السوق و�ي مسؤولة أ�ض�

                                                
ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف و   ∗

ورة ال تع�ب اآلراء الواردة �ن ي ال��بو.  عن بال�ن
  آراء األمانة أو الدول األعضاء �ن

 . www.realdealmarkets.co.ukالم��د من المعلومات متاحة ع� الرابط:   1
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ن منظ�ي السوق بمسؤول� اتهم ل�فالة الحفاظ ع� أسواقهم خال�ة من المنتجات الم��فة ثم تزو�دهم بالمعلومات العمل�ة الو�ي بني
ي هذا المس�

ي ستساعدهم �ن  .والموارد واإلرشادات وجهات االتصال اليت

 
�
 األسواق الماد�ة وأسواق البيع من صندوق الس�ارة . رابعا

ة ل .5 ي إطار االستجابة المبا�ش
ي األصل �ن

ي األسواق أ�شئت المبادرة �ن
مشكلة التعدي ع� المل��ة الفك��ة والتقل�د والقرصنة �ن

وع ميثاق " ي صلب الم�ش
ع عل�ه كل من متعهد السوق  2" الطو�ي ر�ل د�لالماد�ة و"أسواق البيع من صندوق الس�ارة". و�قع �ن

ّ
الذي وق

ا  ك بالعمل مع� ام المش�ت ن لضمان تجارة خال�ة من المنتجات الم��فة. و�تعزز الميثاق  والدائرة المعن�ة بمعاي�ي التجارة المحل�ة لتأ��د االل�ت
ام بها من أجل الّتح�ي  ن ي �جب ع� متعهد السوق تنف�ذها واالل�ت ي تحدد اإلجراءات اليت من خالل مدونة قواعد الممارسة المفصلة اليت

 ."ر�ل د�ل�شعار "

ة إرشاد�ة لتجار السوق حول، ُتزود األسواق بمجموعة من الموارد العمل�ة، بم"ر�ل د�ل" ومن خالل .6 ي ذلك ��ش
ك�ف�ة  ا �ن

 قصد التح�ي به. وأدرجت مواد نهج ®وملصقات وشعار العالمة التجار�ة المسجلة للعقد الصحيح الخض�ع لقانون المل��ة الفك��ة
ي دبلوم  "ر�ل د�ل"

الرابطة الوطن�ة لسلطات وأهم�ة حما�ة العالمات التجار�ة وحق المؤلف باعتبارها إحدى وحدات التعلم الرئ�س�ة �ن
ي شكل دل�ل عم�ي 

ن باإلنفاذ، يتوفر مصدر معلومات منفصل �ن ن المعنيني ي إدارة السوق. وف�ما يتعلق بالمسؤولني
�طان�ة �ن السوق ال�ب

ي األسواق وأسواق البيع من صندوق الس�ارة، وهو عبارة عن خالصة واف�ة متعمقة لدراسات الحالة والن
هج لحما�ة المل��ة الفك��ة �ن

 .القانون�ة وأفضل الممارسات ونماذج الوثائق

ي عام  .7
ا  "ر�ل د�ل" ، نما اإلقبال ع� ميثاق2009ومنذ إطالقه �ن عام�

نامج اآلن ع� نطاق واسع من لدن السلطات المحل�ة  بعد عام، و�ستخدم ال�ب
ك أ��� من  ا وو�لز وأيرلندا الشمال�ة واسكتلندا. واش�ت ي جميع أنحاء إنجل�ت

�ن
ي ميثاق سوق  500

ي السوق و�ح�ي "ر�ل د�ل"�ن
، الذي �غ�ي آالف التجار �ن

ن    .مئات اآلالف من المتسوقني

 
�
ي  "ر�ل د�ل" . خامسا

وئف  اإلل��ت

ي عام  .8
ا "ر�ل د�ل"، أطلقت مبادرة 2018�ن ا مواز�� ر�ل " – برنامج�

ي  "د�ل
وئن ون�ة، وال س�ما التجارة  -اإلل��ت والذي �ستهدف األسواق اإلل��ت

ي تتعدى ع� حقوق المل��ة الفك��ة ع� مجموعات  ي السلع اليت
ا�دة �ن ن الم�ت

ون�ة  . وتعد المبادرة اإلل��ت اء" ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي "البيع وال�ش
ي أ�شأتها مل��ة الفك��ة مجموعة األسواق الوطن�ة لحما�ة ال الجد�دة، اليت

ا  ي بمعاي�ي التجارة الوطن�ة، امتداد� ون�ة المعين وف��ق مكافحة الج��مة اإلل��ت
ا لحملة ي األسواق الماد�ة، و�مكن �سخه إ� حد كب�ي  "ر�ل د�ل" طب�ع��

نت  باعتبارها نموذجا خضع للتج��ة واالختبار �ن ع� عالم اإلن�ت
 :عينه ووسائل التواصل االجتما�ي ف�ما �ظل لب الموض�ع

اماته بموجب قانون  − ن توع�ة متعهد السوق أو مدير مجموعة بالبيع ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي بمسؤول�اته وال�ت

 المل��ة الفك��ة؛

ن متعهد السوق / مدير مجموعة البيع والدائرة المعن�ة بمعاي�ي التجارة المحل�ة الخاصة بهم؛ −  ت�س�ي المشاركة بني

مجموعة البيع ع� الموافقة ع� مدونة قواعد الممارسة والتح�ي بها باعتبارها رسالة حث متعهد السوق / مدير  −

ن والزائ��ن.  �ن والبائعني  للمش�ت

ي مدونة قواعد الممارسة �شأن .9
ن بمعاي�ي  "ر�ل د�ل" وتقت�ن ن المعنيني ح�ب بالمسؤولني ي من مديري المجموعات ال�ت

وئن اإلل��ت
ي المجموعة وال

 :موافقة ع� خمس خطوات �س�طةالتجارة المحل�ة كأعضاء �ن

وعةتعد�ة ع� المل��ة الفك��ة حظر بيع السلع الم − ها من السلع غ�ي الم�ش  ؛3وغ�ي

الت�ف بناء ع� المعلومات المقدمة من أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة وممثليهم الذين �سلطون الضوء ع� بيع  −

وعة  .البضائع غ�ي الم�ش

                                                
 . http://www.realdealmarkets.co.uk/resources/ومدونة الممارسات ع� الرابط:  ر�ل د�ليتوفر م��د من المعلومات عن محت��ات ميثاق   2
ي �قتها، والسلع غ�ي اآلمنة، وسلع التبغ (غ�ي  �شمل ذلك البضائع الرماد�ة غ�ي القانون�ة،  3

، والسلع المجمركة)والسلع الم�وقة، والسلع المشتبه �ن
ي تباع بخالف ما يتوافق مع القانون واللوائح)، واألسلحة الهجوم�ة والمواد اإلباح�ة.   ال�حول�ة (بدون ترخ�ص)، واأللعاب النار�ة (اليت

http://www.realdealmarkets.co.uk/resources/
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ي حالة االشتباە ببيع بضائع غ�ي قانون�ة داخل المجموعة واستبعاد بائ�ي هذە إخطار الدوائر المعن�ة بالمعاي�ي  −
التجار�ة �ن

 البضائع؛

 �سل�ط الضوء ع� التحذيرات و�شعارات المشورة المنشورة بحسب المعاي�ي التجار�ة؛ −

��ف − ن  .التأ�د من أن جميع أعضاء المجموعة ع� درا�ة �س�اساتها الداع�ة إ� مكافحة ال�ت

ي  "ر�ل د�ل" إطالق برنامجوعند  .10
وئن ي سبتم�ب  اإلل��ت

ي  وز�ر ال، أقر 2018�ن المل��ة الفك��ة سام ج�ما بق�مته قائً�: بملف  المعين
ي 

ا�ن ي العالم االف�ت
، وعلينا حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة الخاصة بهم �ن ن ن والمبتك��ن الموه��ني "إن الممل�ة المتحدة تزخر بالمبدعني

. و�مكن أن تك اء البضائع و��عها، ول�ن األمر والواق�ي ن �ش ون وسائل التواصل االجتما�ي قوة من أجل الخ�ي قد �سهل ع� المستخدمني
ن قطاع  ال �خلو ي تجمع بني ها من المنتجات غ�ي القانون�ة. ولهذا السبب أرحب بهذە المبادرة، اليت من إمكان�ة ز�ادة السلع المقلدة وغ�ي

ي ثمار الصناعة ومعاي�ي التجارة والحكومة  وعة والسماح ألصحاب الحقوق بجين ي حما�ة األعمال التجار�ة الم�ش
المحل�ة للمساعدة �ن

 إبداعاتهم."

ن باإلنفاذ بمساهمة من أعضاء "ر�ل د�ل" واستحدثت مجموعة أدوات  .11 ن المعنيني مجموعة األسواق الوطن�ة لحما�ة  للمسؤولني
ون�ة الم ي مجالالمل��ة الفك��ة وف��ق مكافحة الج��مة اإلل��ت

ن �ن ن الرئ�سيني ي بمعاي�ي التجارة الوطن�ة والمسؤولني المل��ة الفك��ة  عين
ن لمعهد المعاي�ي التجار�ة المعتمد. وتحتوي المجموعة ع� حزمة معّدة من اإلرشادات والموارد لمساعدة الدائر ة المعن�ة  التابعني

ي التصدي لتجارة المنتجات المتعد�ة ع� حقوق الم
ي بمعاي�ي التجارة �ن

ل��ة الفك��ة ع�ب مجموعات وسائل التواصل االجتما�ي �ن
ي قطاع الصناعة  ومجموعة العاملة الوطن�ة، و�تم��ل )NTSمعاي�ي التجارة الوطن�ة ( منطقتهم المحل�ة. و�دعم من

كاء �ن من ال�ش
وع ن بم�ش ا برنامج تكم��ي �دعم أ�شطة التدر�ب وتبادل المعرفة "ر�ل د�ل" المعنيني ن بمعاي�ي ، أطلق أ�ض� ن المعنيني لصالح المسؤولني

  .التجارة

ي  "ر�ل د�ل" جهة من الدوائر المعن�ة بالمعاي�ي التجار�ة مجموعة أدوات 100ومنذ إطالقه، طلبت أ��� من  .12
وئن وشارك  اإلل��ت

ن م 200أ��� من  ي برنامج التدر�ب حيت اآلن، مما �دل ع� التعطش للمعرفة والمساعدة العمل�ة بني
سؤو�ي المعاي�ي مسؤول فردي �ن

ي هذا المجال. 
ا�دة �ن ن  التجار�ة بغرض التصدي لهذە المشكلة الم�ت

ي جميع أنحاء البالد  .13
،  -و�دأت الدوائر المعن�ة بمعاي�ي التجارة �ن ي ذلك بل�موث، ود�فون، وسومرست، وتور�اي، وفلينش�ي

بما �ن
ە، ونورث يوركشاير، ودارلينجت ا،  -ون، ور�دكار وكل�فالند، وأنجوس والنكشاير، ودورهام، وستوكتون، وم�دلس�ب نامج محل�� ي تنف�ذ ال�ب

�ن
اك مئات من مديري المجموعات والوصول إ� مئات اآلالف من مستخد�ي مجموعات البيع ع�ب وسائل التواصل  ا إ�ش

�
مستهدف

نامج، ستعرف رسا ا لتعهد الم��د من الدوائر المعن�ة بمعاي�ي التجارة بتنف�ذ ال�ب . ونظر� ا مع تزا�د  "ر�ل د�ل" لةاالجتما�ي انتشارا كب�ي
اء لتصبح مناطق "خال�ة من المنتجات الم��ف  . "ةأعداد مجموعات البيع وال�ش

 
�
 النتائج اإل�جاب�ة الموعودة لمجموعة أصحاب المصلحة . سادسا

ون�ة، َ�عد برنامج .14 ي فضاء السوق اإلل��ت
ي عالم األسواق الماد�ة و�ن

 :أصحاب المصلحةبمنافع لصالح مجموعة  "ر�ل د�ل" �ن

ن بالحفاظ ع� سوق  السلطات المحل�ةيزود  − مني ن ئ منظ�ي السوق المل�ت ف وتكا�ن ات�ج�ة وقائ�ة م��ة التكلفة تع�ت باس�ت

وعة ها من المنتجات غ�ي الم�ش  .خال�ة من المنتجات السلع المتعد�ة ع� المل��ة الفك��ة وغ�ي

ا عمل��  متعهدي السوق ومديري مجموعة البيع�منح  − ا ومجموعة من اإلجراءات لضمان عدم تمكن أي تجار إطار�

ي السوق. 
وعة من الحصول ع� مو�ئ قدم �ن ي تداول السلع غ�ي الم�ش

ن �ن  محتملني

− � 
�
من استهداف الموارد �شكل أ���  أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة والدوائر المعن�ة بمعاي�ي التجارة المحل�ةن مك

ي األسواق ومجموعات البيع ح�ث �شكل التعدي مشكلة
 .فعال�ة �ن

كات المحل�ة�ضمن تكافؤ الفرص أمام  − ف وال�ش عيني  .المنافسة مع تجار السلع الم��فة لتفادي التجار ال�ش

ف م قّد � − ي سوق خال من المنتجات للمستهل�ني
ا للتجارة العادلة والتسوق �ن ن� ا مم�ي  .الم��فة رمز�

 

[نها�ة المساهمة]
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ة بعالمة ( ف ) �شأن دور AIMوجهة نظر الجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي
ي مكافحة التقل�د

نت �ف  الوسطاء ع�ب اإلن�ت

ة ، الرابطة األورو��ة للعالمات، بروكسل، الماركات مديري حما�ة العالمات التجار�ة و  مساهمة من إعداد الس�دة ماري باتولو، كب�ي
 *بلج�كا

 ملخص

نت  دة المعروضة ع� اإلن�ت
�
ن من السلع المقل ، وحما�ة المستهل�ني ن لضمان وجود نظام رق�ي نظ�ف وعادل لجميع المستخدمني

�ة النوعّ�ة وغ�ي الم
ّ
ها من السلع غ�ي القانون�ة ومتدن كاء سالسل اإلمداد وغ�ي ن ع� جميع �ش ، يتعني ي ذلك  -متثلة للمعاي�ي

بما �ن
نت  ن هذە المساهمة الّدور الذي يؤد�ه الوسطاء ع�ب  -أصحاب العالمات التجار�ة والوسطاء ع�ب اإلن�ت أن يؤّدوا أدوارهم.  وُتبنيّ

ي  ي ممارسة الرقابة المناسبة ع� أجزاء سلسلة الِق�مة اليت
نت والمتمثل �ن  تقع ضمن نطاق اختصاصهم، وذلك من خالل:  اإلن�ت

؛ − ن  اعتماد نظام عنا�ة واجبة معقول عند تحد�د عمالئهم التجار�ني

ظم  −
ُ
وط الخاصة بهم، ووضع ن ي نصوص األحكام وال�ش

و�دراج أحكام حما�ة المل��ة الفك��ة ذات الصلة و�نفاذها �ن

حب؛  فعالة لإلشعار والسَّ

ي ذلك  −
 التداب�ي التقن�ة، لمنع عرض سلع غ�ي قانون�ة ع� منصات خدماتهم؛واتخاذ تداب�ي استباق�ة، بما �ن

ن الذين �ع�دون ال�ّرة من الوصول  − و�زالة مثل هذە العروض ��عة (و�شكل دائم) بمجرد التفطن إليها، ومنع المجرمني

 إ� خدماتهم؛ 

ي  −
 ذلك الجمارك ومراقبة األسواق وتوف�ي معلومات استباق�ة عن االنتها�ات للسلطات المعن�ة ب�نفاذ القانون، بما �ن

ن من تحل�ل المخاطر والتصدي لها بفعال�ة. 
�
 والسلطات، بما �مك

ي �مكن فيها  كما حّددت هذە المساهمة أمثلة ملموسة لما �مكن للوسطاء الق�ام به لتنف�ذ هذە اإلجراءات، فضال عن المجاالت اليت
ا، تدعو   المساهمة جميع الجهات الفاعلة المعن�ة إ� اتخاذ إجراءات لمكافحة التقل�د. تكث�ف أو استكمال اإلجراءات القائمة.  وأخ�ي

 لمحة عامة أوً�. 

اتها ع� كّل المجاالت، بدءا� من حما�ة المستهلك ومجاالت حما�ة  .1 ي السلع المقلدة وتأث�ي
ا�د التجارة العالم�ة �ن ن نظرا� ل�ت

المضمون والبيئة والصناعات االبتكار�ة، درجت مقولة أن ما هو غ�ي المواطن األخرى وصوً� إ� االقتصادات الوطن�ة والعمل 
ة بعالمة أنه  ن .  وترى الجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي

�
ي داخلها أ�ضا

ي أن �كون غ�ي قانوئن
نت، ينب�ن ي خارج شبكة اإلن�ت

قانوئن
ن علينا أن نجعل تلك المقولة حق وري الذهاب إ� أبعد من ذلك: يتعني  �قة عملّ�ة وفّعالة. من ال�ن

ة بعالمة أ��� من  .2 ن ي تحمل عالمة أصل�ة،  2 500وتمّثل الجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي ي السلع اليت من منِت�بِ
كات بصناعة أو نقل أو  كات متعددة الجنس�ات.  وال تقوم أي من هذە ال�ش ة والمتوسطة وصوً� إ� ال�ش كات الصغ�ي بدءا� من ال�ش

 تصدير أو ا
�
ي السلع المقل

اد أو بيع أو تحقيق ال��ــح بأي ط��قة كانت من االتجار �ن دة.  و�ينما يبذل جميع أصحاب الحقوق ما ست�ي
، فإنهم ببساطة ال �مل�ون أفضل�ة االطالع أو إمكان�ة  ي

بوسعهم لحما�ة مل�يتهم الفك��ة، من إ�داع طلبات التسج�ل إ� التقا�ن
وعة ل�ي يتمكنوا من عرقلتها بفعال�ة. الس�طرة ع� سالسل اإلمداد غ�ي ال  م�ش

ي هذە المعركة.  و�ن كانت هذە  .3
ي سالسل اإلمداد أن تضطلع بدورها �ن

ن ع� كل الجهات الفاعلة المشار�كة �ن لذلك، يتعنيّ
ي عن دور الوسطاء خ

ي لنا التغا�ن
ي أنه �مكننا أو ينب�ن نت، فذلك ال �عين كاء ع� اإلن�ت  ع� ال�ش

�
ز أساسا

�
ارجها، مثل المساهمة ترك

 ، ن اد وشحن البضائع، والوسطاء الجمركيني كات النقل والخدمات اللوجست�ة، ووكالء التصدير واالست�ي ها من �ش كات الشحن وغ�ي �ش
ِ�ي بذلك. 

َ
ي أن ن

نا معنّيون و�نب�ن
�
�د�ة.  فكل �د والطرود ال�ب   وموز�ي ال�ب

                                                
ي هذ *

َع�بِّ اآلراء الواردة �ن
ُ
ي ال��بو. ال ت

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ن َع�بِّ بال�ن
ُ
 ە الوث�قة إال عن رأي كاتبها فقط وال ت
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 .
�
ون�ة ثان�ا  البيئة اإلل��ت

ي ل الرق�ي فوائد عّدةلقد جلب التحوّ  .4
ا�د الهائل �ن ن ي ذلك ال�ت

 العد�د من المخاطر والتحد�ات، بما �ن
�
، ول�نه جلب أ�ضا

.  و�ن مسألة حما�ة  �ة النوعّ�ة وغ�ي الممتثلة للمعاي�ي
ّ
ها من السلع غ�ي القانون�ة ومتدن نت وغ�ي عروض بيع السلع المقلدة ع� اإلن�ت

ن وتزو�دهم بالسلع اآلمنة والمبتكرة والموثوق به ي تحمل عالمة أصل�ة، المستهل�ني ي صم�م أهداف كّل منِتج� للسلع اليت
ا، تقع �ن

نت أو  ي أن تح�ن هذە المبادئ كذلك بنفس األهمّ�ة لدى أي وس�ط أو بائع تجزئة، سواء كان نطاق عمله ع� شبكة اإلن�ت
و�نب�ن

 خارجها. 

ن عش�ة وضحاها، إذ أصبح التفاعل والتجار  .5  بني
�
ت الجائحة سلوكنا تق��با نت من الت�ار السائد، بل لقد غ�يّ ة ع� شبكة اإلن�ت

ها من  اء المواد البقال�ة وغ�ي نت، سواء كان ذلك ل�ش ي العد�د من المناطق.  والواقع أن التسّوق ع� شبكة اإلن�ت
 �ن

�
ور�ا وحيتّ �ن

ن الذين   ، قد أصبح من عادات الماليني  عن الضجر �سبب الحجر الص�ي
�
 ناجما

�
 المنتجات األساس�ة أو �سّوقا

�
كانوا �فضلون سابقا

كات ( ن ال�ش ون�ة بني �اتهم.  وعالوة ع� ذلك، فقد زاد االعتماد ع� التجارة اإلل��ت ول إ� الشارع القتناء مش�ت ن ي B2Bال�ن ) واليت
ن ( نت ال �مارسون التجارة مع المستهل�ني ) فحسب.  و�ينما �س� B2Cشهدت نموا� هائً�، وذلك ألّن الوسطاء ع�ب اإلن�ت

ون�ة، المؤسسات  ي مجال التجارة اإلل��ت
ن الضمانات و�مكان�ة الوصول �ن القانون�ة والسلطات العامة جاهدة إ� تحقيق التوازن بني

دون انتباههم إ� معدات الحما�ة الشخص�ة 
�
وُتصارع سلطات إنفاذ القانون للحفاظ ع� تدفق التجارة األساس�ة، حّول المقل

صب الم��فة واألدو�ة، كما لجأوا إ� وضع  معلومات مغلوطة ع� مستندات الشحن والتغل�ف الخاصة بهم، وهكذا انت�ش النَّ
نت.  ة ع�ب اإلن�ت  باستخدام أسماء العالمات التجار�ة وتفّشت عروض السلع المقلدة بك��

ف عن ا .6
ّ
ي أنها لن تتوق

نت.  وال شّك �ن  ممتنون لوجود هذە القنوات التجار�ة ع�ب اإلن�ت
�
ي أننا جم�عا

لّنمو.  وال شّك وال شّك �ن
نوا من 

�
نت و�حتاجون إ� إقامة العالقات معهم ليتمك ري الخدمات ممتّنون للوسطاء ع�ب اإلن�ت

ِّ
ي أّن كل العالمات التجار�ة وموف

�ن
ي الحفاظ ع� أمان 

ي أداء دورهم �ن
ي حاجة إ� أن نعّول عليهم كذلك �ن

.  ولهذە األسباب، نحن �ن ن كاء العمل والمستهل�ني االتصال ��ش
 لبيئة الرقم�ة. ا

 .
�
 ما هو مطلوب ثالثا

ي الحفاظ ع� نظام رق�ي نظ�ف وعادل  .7
نت المساعدة �ن من منظور أصحاب العالمات التجار�ة، �مكن للوسطاء ع�ب اإلن�ت

ي تقع ضمن نطاق اختصاصهم، وذلك من خالل:   من خالل ممارسة الرقابة المناسبة ع� أجزاء سلسلة الِق�مة اليت

ن ("اعرف عم�لك التجاري")؛ اعتماد نظام عنا�ة  −  واجبة معقول عند تحد�د عمالئهم التجار�ني

ظم فعالة  −
ُ
وط الخاصة بهم، ووضع ن ي نصوص األحكام وال�ش

و�دراج و�نفاذ أحكام حما�ة المل��ة الفك��ة ذات الصلة �ن

حب؛  لإلشعار والسَّ

ي ذلك التداب�ي التقن�ة، لمنع عرض سلع غ�ي  −
 قانون�ة ع� منصات خدماتهم؛ واتخاذ تداب�ي استباق�ة، بما �ن

ن الذين �ع�دون ال�ّرة من الوصول  − و�زالة مثل هذە العروض ��عة (و�شكل دائم) بمجرد التفطن إليها، ومنع المجرمني

 إ� خدماتهم؛ 

ي ذلك الجمارك ومراقبة  −
ي للسلطات المعن�ة ب�نفاذ القانون، بما �ن

وتوف�ي معلومات عن االنتها�ات ع� أساس استبا�ت

 واق والسلطات، بما �سمح بتحل�ل المخاطر والتصدي لها بفعال�ة. األس

ن عليهم العمل مع  .8 كة كانت، يتعنيّ ن بممارسة المراقبة العامة، ول�ن شأنهم شأن أي �ش نت ل�سوا مطالبني والوسطاء ع�ب اإلن�ت
ي للوسطاء إدماج التداب�ي االستباق�ة الهادفة لمنع استغالل

ي العنا�ة الواجبة.  و�نب�ن
ي جملة  تو�ن

ن لشبكاتهم وخدماتهم �ن المجرمني
كاء القطاع الخاص  ي أن تكون القاعدة السائدة �ي التعاون النشط، والقائم ع� الرغبة، مع �ش

الممارسات التجار�ة الج�دة، و�نب�ن
ن خطوة ال ج ي أي عالقة تجار�ة، ُ�عد التحقق من ه��ة العمالء التجار�ني

، وال س�ما أصحاب الحقوق.  و�ن ن دال فيها، سواء المعنيني
كات  ن ع� ال�ش ي س�اق اقتصاد مسؤول ونضج، من المؤكد أنه من الطب��ي جّدا أن يتعنيّ

نت أو خارجها.  و�ن كان ذلك ع� شبكة اإلن�ت
ور�ة.   التجار�ة التع��ف بنفسها بوض�ح �ي ُ�سمح لها بالعمل والوصول إ� البن�ة األساس�ة الحديثة ال�ن

ي اتخاذ إجراءات فّعالة .9
ن وأصحاب الحقوق بالتبليغ عن المحتوى غ�ي  و�نب�ن للتفّطن والّتدخل �سمح ل�ل من المستخدمني

�ة (عند  ي إ� المراجعة اآلل�ة أو الب�ش
ي (مع توف�ي آل�ة إبالغ موثوق بها)، ثم إدخال تلك الب�انات إ� خوارزم�ات مما �ف�ن

القانوئن
ن�ة المحتوى، فال �جب حذفه ��عة فحسب (فكلما طال أمد بقاء الحاجة) التخاذ اإلجراء المناسب.  و�مجرد تأ��د عدم قانو 

.  و�جدر   من الظهور مجددا�
�
)، بل �جب منعه بتاتا ن نت، كلما طال االحت�ال ع� أصحاب الحقوق والمستهل�ني المحتوى ع� اإلن�ت

دة فقط، وال �شمل اآلراء أو المحتوى الذي يبت
�
دعه المستخدمون والذي قد �حتاج إ� التن��ه بأن هذا الحذف يتعلق بالسلع المقل
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ى يوم الثالثاء، ل�عاود  د من ع� رفوف أحد المتاجر ال��ب
�
ع أحد أن ُيزاح منتج مقل

ّ
.  وال يتوق تقي�م �خضع لمعاي�ي ح��ة التعب�ي

نت؟  الظهور ع� تلك الّرفوف يوم األر�عاء.  فِلم تختلف األمور ع� شبكة اإلن�ت

ا ما ُينصح أصحاب الحق .10 ورة االنضمام إ� برامج حما�ة العالمات التجار�ة الخاّصة بالوسطاء.  وهو ما �فعلونه، وكث�ي وق ب�ن
نت الم��د من التفاص�ل حول منتجاتهم وك�ف�ة التحّقق  كاء ع�ب اإلن�ت امج فّعالة.  ومع ذلك، �طلب منهم ال�ش إذ تكون بعض هذە ال�ب

ة من أصحاب الحقوق عن من أصالتها.  وصاحب الحق هو الوح�د الذي �مكنه إثب
�
ات أصالة عالمته التجار�ة. وال تكشف سوى قل

ا�   محتمً�.  ومع األسف، شاع كث�ي
�
ي حما�ة عالمتهم التجار�ة لجهة تجار�ة أخرى، خاصة إذا كانت هذە الجهة منافسا

الطرق الّ��ة �ن
) تقد�م أدلة وترجمات ف�م  (مرارا� وتكرارا�

�
ن الذين �ع�دون ال�ّرة. أن ُ�طلب من أصحاب الحقوق أ�ضا  ا يتعلق بالمخالفني

نت  .11 و�ن هذا النهج المتبع لتبادل المعلومات ذو اتجاە واحد.  فأصحاب الحقوق ال �طلبون من الجهات النشطة ع�ب اإلن�ت
.  فع� سب�ل  ال�شف عن خوارزم�اتها، ول�ن الحصول ع� بعض المالحظات والمعلومات الصالحة لالستخدام قد �كون مف�دا�

نتالمثال، و�موجب  ي �شأن بيع السلع الم��فة ع� اإلن�ت عة 1مذكرة التفاهم الصادرة عن االتحاد األوروئب
ّ
، �ستشهد المنصات الموق

 أّن أصحاب الحقوق ال �عرفون ما 
ّ

، إ� ة مشمولة بالمذكرة، وهو أمر ج�د جدا� ن عمل�ات اإلزالة االستباق�ة ل�ل ف�ت ع� المذكرة بماليني
ي أز�لت �سبب انتها�ها لحقوق المل��ة الفك��ة) أو حيت ه��ة  الذي أز�ل أو  سبب إزالته (حيت إنهم �جهلون عدد األش�اء اليت

.  وهذا من شأنه أن يهّدد اإلجراءات القانون�ة المستقبل�ة.  ألن �كون من الفّعال أ��� إذا  ن ن المعنيني العالمات التجار�ة والبائعني
؟استهدفت كل الجهات الفاعلة نفس ال ن  تجار الغشاشني

 باستمرار من أصحاب العالمات التجار�ة  .12
�
ي مجال فرض المل��ة الفك��ة تطلب أ�ضا

ي تعمل �ن وجهات إنفاذ القانون اليت
تقد�م الم��د والم��د من المعلومات. ول�نه من المستح�ل أن �قدم أصحاب العالمات معلومات هم ال �مل�ونها.  كما ل�س 

كات ألصحاب العالمات التجار�ة رؤ  ها من �ش كات النقل وغ�ي وعة.  ولدى �ش �ة واضحة لقنوات اإلمداد والتداول غ�ي الم�ش
نت  ي أنه ال �مكن للوسطاء ع�ب اإلن�ت الخدمات اللوجست�ة معظم هذە الب�انات أو �ي ع� األقل مطلعة عليها، ول�ن هذا ال �عين

ي �مكنها اتخاذ إجرا  ي حاو�ات قبل تقد�م ال�ث�ي من الب�انات خاصة للجمارك اليت
ة المعبأة �ن ءات ع� الحدود ضد الشحنات ال�ب�ي

ي للجمارك عندئذ �سج�ل الب�انات المتعلقة بجميع عمل�ات 
ي السوق.  و�نب�ن

تقس�مها إ� عّدة شحنات أصغر حجما وانتشارها �ن
ة. وعمل�ا، ال �ستطيع موظفو الجما ي تقوم بها، حيت تلك المتعلقة بالشحنات الصغ�ي ي أ��� من االحتجاز اليت

 �ن
�
رك أن يتحكموا ماد�ا

ن  ور�ة للتمكني ي المائة من الشحنات، ولذلك فإن المعلومات والب�انات الموثوقة المقّدمة قبل وصول الشحنات �ن
ن �ن واحد إ� اثنني

 من تقي�م المخاطر والتصدي لها بفعال�ة. 

كة إ� المستهلك ( .13 ي أعداد الطرود ) ع� شبكة B2Cبطب�عة الحال، أسفرت التجارة من ال�ش
نت عن ز�ادة هائلة �ن اإلن�ت

ي للسلطات 
دة تصل بهذە الط��قة، ولذلك فال ينب�ن

�
ي أن �دفعنا هذا للجزم بأن كل المنتجات المقل

ة، ول�ن ال ينب�ن �د�ة الصغ�ي ال�ب
ي بمراقبة هذە الطرود فقط.  فمن الممكن أن تكون حاو�ات الشحن معبئة بالمواد والطرود 

ي ُترسل الجمرك�ة أن تكت�ن ة اليت الصغ�ي
 ما تحمل تلك الحاو�ات مخزون مرا�ز البيع والتوز�ــــع.  و�ذا حصلت الجمارك 

�
إ� أصحابها بمجرد وصول الحاو�ة إ� الميناء، وغالبا

ة المشتبه فيها، مما س�خفض العبء الذي  ع� ب�انات الشحنات قبل وصولها، فإن ذلك س�مكنها من استهداف الشحنات ال�ب�ي
 أن تتكبدە م

�
وعة إ� أق� حد.  ومن شأنه ذلك أ�ضا ي استهداف الشحنات غ�ي الم�ش

واردها المحدودة و���د من معدل نجاحها �ن
ن  ي وتفادي أداء الرسوم الجمرك�ة، مما س�عّزز دور الجمارك الرئ��ي كحماة وجامعني �يب يؤدي إ� تقل�ص عمل�ات التهرب ال�ن

 للعائدات العامة. 

ي أن تكون المشاركة .14
االستباق�ة لب�انات الشحن و��انات العمالء ذات الصلة مع وكاالت إنفاذ القانون ممارسة تجار�ة  و�نب�ن

�د  نت وخدمات المراسلة وال�ب ي أن تعرف المنصات ووسائل التواصل االجتما�ي وموفرو خدمات الدفع ع�ب اإلن�ت
مع�ار�ة.  و�نب�ن

ي أن
.  و�نب�ن ن �د�ة ه��ات عمالئهم التجار�ني ن الذين �ع�دون ال�ّرة، وأن �كونوا قادر�ن  والطرود ال�ب �كونوا ع� علم بب�انات المجرمني

نت  ي �ستخدم نفس عناو�ن بروتوكول اإلن�ت ع� االطالع ع� الحسابات المرتبطة ببعضها البعض (ع� سب�ل المثال، الحسابات اليت
ي ذلك أو المعلومات الم�ف�ة).  و�ملك مشغلو مرا�ز التنف�ذ وشبكات التوز�ــــع الخ

اصة نقاط ب�انات تجار�ة متعددة، بما �ن
ي مع سلطات إنفاذ القانون، وذلك ضمن المعاي�ي القانون�ة ذات 

ي �جب مشاركتها ع� نحو استبا�ت ال�شوفات وقوائم االنتقاء اليت
وط واألحكام التجار�ة المناسبة لعمالئهم  ي وضع مثا�ي ل�س فقط لص�اغة نصوص ال�ش

الذين �دفعون الصلة.  وهؤالء الوسطاء �ن
ن للتع��ض  ورة، األحكام التعاقد�ة أو حيت عقود التأمني لهم فحسب، بل كذلك لتنف�ذها. و�مكن أن �شمل هذە النصوص، عند ال�ن

ي التسل�م أو أي تكال�ف ناجمة عن التخ��ن والتلف. 
 عن أي تأخر �ن

ي نظام أسماء الحقول (مقدو خدمات االستضافة والسجالت و  .15
لون وموفرو خدمات الوك�ل وللجهات الفاعلة �ن المسجِّ

)proxy فالنفاذ إ� قاعدة ب�انات  .
�
هم) أدوار تؤديها أ�ضا الدق�قة والموثوقة وال�شف عنها هو أمر  WHOIS) والبائعون وغ�ي

امات القانون�ة.  ونحن نجد أنفسنا أمام إجراءات إخفاء شبه شامل و  ن وري لالمتثال لالل�ت ي المصلحة العامة وهو �ن
ُمبالغ �صّب �ن

نت لألسماء واألرقام المخصصة  ة ل�ون هيئة اإلن�ت ف�ه لب�انات مسج�ي أسماء الحقول، ومع األسف فإن ذلك النت�جة المبا�ش

                                                
1  -property-intellectual-property/enforcement-https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual

rights/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en . 
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)ICANN) ي لحما�ة الب�انات العامة ).  فع� سب�ل المثال، ما من سبب مقنع لالمتناع عن GDPR) ُتنفذ الئحة االتحاد األوروئب
ي لحما�ة الب�انات العامة (جمع و��ش ب�انات األشخاص  ن والذين ال تنطبق عليهم الئحة االتحاد األوروئب ) GDPRاالعتبار�ني

ي كانت تضطلع ب�زالة  ي وحما�ة المستهلك، واليت
وئن ها.  وقد ُحذفت نقطة الب�انات الرئ�س�ة للمل��ة الفك��ة واألمن اإلل��ت بحذاف�ي

ء استخدام أسم ي كانت ��ي ة أسماء الحقول المنتِهكة اليت دة وارتكاب مجموعة كب�ي
�
اء العالمات التجار�ة عن ط��ق بيع السلع المقل

ون�ة األخرى.   من عمل�ات االحت�ال اإلل��ت

ن علن�ة، فما المانع من أن َ�عرف المستخِدم لمن �ع�ي تفاص�ل بطاقة  .16 ي أن تكون ب�انات بعض األشخاص االعتبار�ني
و�نب�ن

ي ح
ها من ب�اناته الشخص�ة؟ و�ن ن األخرى ��عة.  ورغم أن ائتمانه وغ�ي لني ي ال�شف عن ب�انات المسجِّ

وع، ينب�ن ال تقد�م طلب م�ش
وع التوج�ه المتعلق بأمن الشبكات والمعلومات ي وال ُ�عين  2م�ش

وئن ي يهدف إ� تحقيق أمن الفضاء اإلل��ت م من االتحاد األوروئب المقدَّ
ي أن �ساعد هذا التوج�ه ع� إعادة ضبط هذا بالمل��ة الفك��ة، فإن الجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات ا

ة بعالمة تأمل �ن ن لمم�ي
ە من  ون�ة، مثل التصّ�د االحت�ا�ي وغ�ي ي العد�د من الجرائم اإلل��ت

ي ضوء استخدام أسماء العالمات التجار�ة �ن
التوازن، وخاصة �ن

نت.   أشكال االحت�ال ع� اإلن�ت

ي لحما�ة الب�انات ومن األج��ة الشائعة عند طلب الحصول ع� أي ب�ان .17 ات: "ذلك غ�ي ممكن �سبب الئحة االتحاد األوروئب
، كما أنها لم GDPRالعامة ( ن ي لحما�ة الب�انات العامة ع� ب�انات األشخاص االعتبار�ني )".  ول�ن ال ��ي الئحة االتحاد األوروئب

ي أال نمنع ا
.  و�نب�ن نت (أو خارجها) من تبادل ب�انات تكن مصّممة للعمل كدرع يتحّصن به مرتكبو النشاط اإلجرا�ي لوسطاء ع�ب اإلن�ت

، والبد من مشاركة تلك الب�انات ضمن نطاق وال�ات قضائ�ة  ي ي االتحاد األوروئب
ن مع وكاالت إنفاذ القانون �ن األشخاص االعتبار�ني

ي 
ي أمّس الحاجة إ� توجيهات رسم�ة �شأن تبادل الب�انات الشخص�ة الالزمة للتحقيق �ن

الجرائم المتعلقة بالمل��ة  أخرى.  ونحن �ن
ي أن �كون السماح لمحّقق ما باالطالع ع� الب�انات المتعلقة باألفراد الذين 

تب عليها من إجراءات قانون�ة، وال ينب�ن الفك��ة وما ي�ت
 للجدل. 

ّ
وعة مح� ي أ�شطة غ�ي م�ش

د توّرطهم �ن
�
 تأ�

ي المقابل، .18
.  ول�ن �ن

�
�عا .   وال�ث�ي مما ذكر أعالە ال �حتاج ��ش ي

ثبت عن ط��ق التج��ة أن التداب�ي الطوع�ة وحدها ال تك�ن
ي  ، ح�ث ينطبق ع� جميع  3والواقع أن قانون الخدمات الرقم�ة لالتحاد األوروئب

�
�قّدم بعض التداب�ي المف�دة، ول�نه يب�ت أفقّ�ا

نت ول�س ع� الّسلع فقط، ولذا، فقد ال �كون كا ي ع� اإلن�ت
ي مجال مكافحة التقل�د. أشكال المحتوى غ�ي القانوئن

 مستقبً� �ن
�
 ف�ا

ي الحّد من بيع السلع  .19
ي قد �ساعد �ن ي اليت و�رّحب أصحاب العالمات التجار�ة بأحكام قانون الخدمات الرقم�ة لالتحاد األوروئب
نت. ومن هذە األحكام نذكر اآلل�ة األورو��ة المنسقة للتفّطن والّتدخل للتبليغ عن عرو  ض السلع غ�ي غ�ي القانون�ة ع� اإلن�ت

 مثل تداب�ي التخف�ف من 
�
امات اإلضاف�ة المفروضة ع� المنصات األ��ب حجما ن نت و�زالتها، فضً� عن االل�ت القانون�ة ع� اإلن�ت

امات الجد�دة ال تنطبق  ن ة بعالمة قد أع��ت عن أسفها ألن هذە االل�ت ن المخاطر.  ول�ن الجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي
نت، ونخّص بالذكر وسائل  ع� جميع ي بيع و/أو ترو�ــــج السلع غ�ي القانون�ة ع� اإلن�ت

نت الذين �شاركون �ن الوسطاء ع�ب اإلن�ت
ام استمرار�ة الحجب ع� موردي خدمات  ن التواصل االجتما�ي والتطب�قات المحمولة ومنصات اإلعالن، كما تأسف لعدم فرض ال�ت

غ عن
�
 والذي تّم حذفه أو تعط�له، أو أي محتوى مشابه له من جد�د ع� منصات االستضافة لمنع ظهور المحتوى المبل

�
ه مسبقا

ي لمكافحة التقل�د ر مجموعة أدوات االتحاد األوروئب
ّ
ة بعالمة أن توف ن  4خدماتهم.  وتأمل الجمع�ة األورو��ة لصناعة المنتجات المم�ي

 المقبلة، أدوات و�جراءات عملّ�ة لسّد تلك الثغرات. 

 .
�
 سبل  رابعا

�
ي قدما

 الم�ف

ق المعركة ضد التقل�د بحما�ة الحقوق الخاصة فحسب. فبسبب تأ�د ارتباط جرائم المل��ة الفك��ة بالج��مة  .20
�
ال تتعل

ي مجال إنفاذ القانون (
ي للتعاون �ن ) تحالَف تنسيق التصّدي لجرائم المل��ة Europolالمنظمة، أ�شأت وكالة االتحاد األوروئب

ي للمل��ة الفك��ة (الفك��ة بدعم من مكتب االت ). وقد تعزز ذلك ب�عادة إدراج جرائم المل��ة الفك��ة كأول��ة EUIPOحاد االوروئب
ي متعدد التخصصات لمكافحة التهد�دات اإلجرام�ة ( نامج األوروئب ي إطار ال�ب

ة من EMPACT�ن والواقع  20255.إ�  2022) للف�ت
ي  ي الم�دان االقتصادي والمرصد األوروئب

ي قدمتها الهيئات العامة، بما فيها منظمة التعاون والتنم�ة �ن أن الدراسات واألدلة اليت
ر الذي  ي للمل��ة الفك��ة، �سلط الضوء باستمرار ع� ال�ن للتعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة التابع لمكتب االتحاد األوروئب

ائب �لحق بالمستهل ي السلع المقلدة.  وقد نضبت إيرادات الحكومة من ال�ن
ر المادي الذي تحدثه التجارة �ن ، ومنه ال�ن ن �ني

ي لم �كن  ي حّد ذاتها معرضة للخطر �سب عمل�ات إنتاج ونقل السلع اليت
كات. و�يئتنا �ن قدت الوظائف وأفلست ال�ش

ُ
والرسوم وف

ها أو إعادة تدو  ي صنعها أصً� وال �مكن تدم�ي
 �رها بصورة مستدامة ألننا ال نعرف تركيبتها من المواد الخام. ينب�ن

                                                
انظر:  لم��د من المعلومات عن التوج�ه، 2

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf  . 
3 package-act-services-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-https://digital  . 
4 -against-toolbox-EU-say/initiatives/12915-your-regulation/have-https://ec.europa.eu/info/law/better 

counterfeiting_en .  
5  statistics/empact-and-areas-https://www.europol.europa.eu/crime . 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12915-EU-toolbox-against-counterfeiting_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12915-EU-toolbox-against-counterfeiting_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12915-EU-toolbox-against-counterfeiting_en
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact
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ك الذي  .21 ي  يؤديوهذا هو ال�فاح المش�ت نت أدوارا� حاسمة ما دامت ه�ا�لهم األساس�ة والخدمات اليت ف�ه الوسطاء ع�ب اإلن�ت
وعة وال �ك�ت  ن الذين ال �أبهون إال بالمكاسب غ�ي الم�ش ن والمعاي�ي �قدمونها محّل انتهاك من طرف المجرمني ام القوانني ثون الح�ت

نت أو خارجها، غ�ي ممكن بمفردنا. فال مكان لس�اسة االنقسام هنا، بل �جب أن  والسالمة.  و�ن خوض هذە المعركة، ع� اإلن�ت
 نعمل �دا ب�د. 

 [نها�ة المساهمة]
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ي 
نت �ف وجهة نظر قطاع الموس��ت المسجلة �شأن دور الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت

ون�ة  مكافحة القرصنة اإلل��ت

، لندن، (المساهمة من إعداد الس�د لوري ر�شارد، رئ�س مكتب الشؤون القانون�ة، االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة 
 ∗المتحدةالممل�ة 

 

 ملخص

اف  . وتوّصلت دراسة متعلقة باالستهالك الموس��ت تحت إ�ش ا يؤرق قطاع الموس��ت � ا كب�ي ون�ة �شكل تهد�د� ال تزال القرصنة اإلل��ت
ي 2021عام  االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة

، و�ي أ��ب دراسة من نوعها متعلقة باالستهالك تركز ع� الموس��ت �ن
ن ع� الدراسة استخدموا مصادر غ�ي مرخص لها لالستماع إ� الموس��ت أو  30، إ� أن 1ء العالمجميع أنحا  ي المائة من المجيبني

�ن
ن  38الحصول عليها. وارتفع هذا الرقم إ�  اوح أعمارهم بني ي أوساط الذين ت�ت

ي المائة �ن
ا 24إ�  16�ن   .عام�

 
ي 

ص له فقط للبث أو "�سج�له"، و�جري عمل �سخ رقم�ة دائمة من �ي عمل�ة �سخ المحتوى المرخ –�سج�ل البث التدف�ت
ا لل�م الهائل من المحتوى المتاح -المحتوى المتدفق   .و�ظل مصدر قلق كب�ي نظر�

 
ي  وتعد القرصنة السابقة لإلصدار ا �شكل خاص  -أي إتاحة التسج�الت غ�ي المرخصة قبل تار�ــــخ إصدارها  -التج��يب ا آخر ضار� �شاط�

ا ما �جري  وعة. وغالب� ي الذي �خلفه ع� المب�عات الم�ش ا لألثر التجاري السليب ي مجال صناعة الموس��ت نظر�
بأصحاب الحقوق �ن

�ة، بينما �خزن المحتوى الفع�ي ع� ما �س� خدمة التخ��ن توف�ي محتوى سابق لإلصدار من خالل منصات الوسائط االجتماع
، مما �صعب  ن ، ناه�ك عن التحقق، معلومات تحد�د اله��ة من المستخدمني ي

ائن ط عادًة خدمة التخ��ن السي�ب . وال �ش�ت ي
ائن السي�ب

ة ضد العن� المتعدي (العنا� المتعد�ة) األسا�ي   . مهمة أصحاب الحقوق �شأن اتخاذ إجراءات مبا�ش
 

ي التصدي 
ا �ن ا رئ�س�� ون�ة المتعد�ة، دور� نت، الذين �سخر خدماتهم من لدن الخدمات اإلل��ت و�لعب الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت

ي �جب ع� الوسطاء ع�  لالستخدامات غ�ي المرخص لها �شكل فعال. وستحدد هذە الوث�قة التداب�ي واإلجراءات الرئ�س�ة اليت
ي  نت اعتمادها واليت ون�ة شبكة اإلن�ت ن إنفاذ الحقوق اإلل��ت  .من شأنها تحسني

 
وط امت�ازات مسؤول�ة "المالذ اآلمن"، وتنف�ذ س�اسات صارمة "اعرف عم�لك  وتتضمن هذە اإلجراءات توضيح نطاق و�ش

ن الشفاف�ة ووضع نظام صارم بغرض التصدي للتعدي المتكرر(KYBC) "التجاري  .، وتحسني
 

ا مواصلة تط��ر قاعدة ب�انات �الت الصوت�ةاالتحاد الدو�ي لصناعة التسج و�دعم بوصفها قاعدة موثوق  WIPO ALERT أ�ض�
ي ال��بو لصالح قطاع 

ي الدول األعضاء �ن
ي توفرها السلطات �ن بها ُتعين بجمع المعلومات وتبادلها حول المواقع محل االهتمام اليت

  .اإلعالن

ون�ة مؤرقة . أو�ً    سوق موس��ت مزدهر تحت وطأة قرصنة إل��ت

هو رابطة تجار�ة دول�ة �عمل ع� تع��ز مصالح صناعة التسج�الت الصوت�ة  االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة .1
ي جميع أنحاء العالم. وتضم عض��ة االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة

وشبكتها من الرابطات الصناع�ة المنتسبة لها  �ن
كة �سج�ل رئ�س�ة مستقلة تت 8000 ي أ��� من �ش

 بلدا، تتو� إ�شاء التسج�الت الصوت�ة وتصن�عها وتوز�عها.  70وزع �ن

ي عام  .2
. وقبل انتعاشه من جد�د �ن ي استجابت للتحدي الرق�ي ، 2015وكانت صناعة الموس��ت من أوائل القطاعات اليت

ي الغالب إ� 15ع� مدى أ��� من  شهدت إيرادات القطاع
ا، و�رجع ذلك �ن ا انخفاضا كب�ي  االستخدام الواسع النطاق غ�ي عام�

ن واألنظمة  ي الفنانني
كات التسج�الت االستثمار �ن ة الصعبة، واصلت �ش نت. وطوال تلك الف�ت المرخص له للموس��ت ع�ب اإلن�ت

ي جميع أنحاء  60العالم�ة والبن�ة التحت�ة، مما مكنها من ترخ�ص أ��� من 
ي ومئات من الخدمات الرقم�ة �ن

مليون مقطع صوئت
ا إ� كم�ات غ�ي مسبوقة من الموس��ت المتنوعة، بينما يتمتع العا ، يتمتع عشاق الموس��ت اليوم بنفاذ غ�ي محدود تق��ب� لم. و�التا�ي

ي جميع أنحاء العالم
ن �ن  .الفنانون ب�مكان�ة الوصول إ� األسواق العالم�ة وفرصة التواصل مع المعجبني

                                                
ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف و  ∗ 

ورة ال تع�ب اآلراء الواردة �ن ي ال��بو.  عن بال�ن
 آراء األمانة أو الدول األعضاء �ن

ي  الدراسة أج��ت  1
 . مج�ب 43,000 آراء جمعت بلدا  21 �ن
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ة أمام قطاع صناعة  ومع ذلك، ال تزال االستخدامات غ�ي المرخص لها  .3 نت تمثل مشكلة خط�ي للموس��ت ع� شبكة اإلن�ت
ن من الحصول ع� �سخ دائمة من  التسج�الت. و�تمثل ي تمكن المستخدمني ، واليت ي

ي خدمات �سج�ل البث التدف�ت
الشاغل األ��ب �ن

ة، تحولت عمل�ة التعدي  ي اآلونة األخ�ي
. و�ن ي الشب�ي

ن�ت إ� التسج�الت عن ط��ق خدمات البث التدف�ت من خدمات شبكة اإلن�ت
�ل بما مجموعه تطب�قات األجهزة المحمولة. و�قدر االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة ن مليون مقطع  515رقم عمل�ة الت�ن

ي كل شهر
ي من مواقع �سج�ل البث التدف�ت

ي مصدر قلق مماثل ألصحاب الحقوق ألنها  . و�شكل خدمات2صوئت
ائن التخ��ن السي�ب

ن بتحم�ل الملفات الرقم�ة وتوز�عها ع� بن�ة تخ��ن�ة مخصصة يتم التحكم فيها و�دارتها وص�انتها بواسطة �سمح ل لمستخدمني
ا ما تكون هذە الخدمات مسؤولة عن توز�ــــع محتوى ما قبل اإلصدار، الذي �مس �شكل خاص  . وغالب� ي

وئن متعهد الموقع اإلل��ت
ة للقلق بعض منصات الوسائط االجتماع�ة والمنتد�ات ع� شبكة  بأ�شطة أصحاب الحقوق. و�شمل الخدمات األخرى المث�ي

ي تتعدى ع� حق المؤلف ع� نطاق واسع نت وخدمات الرسائل المستخدمة لمشاركة المواد اليت    .اإلن�ت

ا.  نت ثان��  واجب العنا�ة ومسؤول�ات الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت

ا  .4 ا حاسم� ي فضاء الشبكة �لعب الوسطاء ع� اختالف سحنهم دور�
ا لدورهم المركزي �ن . ونظر� ي

وئن ي مكافحة التعدي اإلل��ت
�ن

ا ما �كونون أفضل من �منع األ�شطة المتعد�ة  .الرقم�ة، فإنهم غالب�

نت وشبكات توز�ــــع .5 ) ومقد�ي خدمات االستضافة Cloudflareمثل ( المحتوى و�مكن لمقد�ي خدمات النفاذ إ� اإلن�ت
ون�ة ومقد�ي خدمات الدفع ومحركات البحث وهيئات �سج�ل  الحقول والسجالت ومتاجر التطب�قات وأسواق التجارة اإلل��ت

ن أداء سوق المحتوى الرق�ي  ا وتحسني
�
نت فضاًء أ��� أمان ي جعل شبكة اإلن�ت

 .ووسائط اإلعالن، المساهمة �ن

نت وخضوعهم  .6 عون بالحاجة إ� تع��ز مسؤول�ات الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت وع وأقر الم�ش للمساءلة، كما يوضح ذلك م�ش
نت ي �شأن قانون الخدمات الرقم�ة 3قانون الممل�ة المتحدة األخ�ي للسالمة ع� اإلن�ت ح االتحاد األوروئب . وقد �عتمد شكل 4ومق�ت

. و�وضح القسم التا�ي العد�د من التداب�ي  ي ي يتوقع أن يتخذها الوسطاء �شأن �شاط الوس�ط المعين المعقولة التداب�ي ونطاقها اليت
ا ر�ثما

�
نت أ��� أمان ي جعل اإلن�ت

ي من شأنها أن �ساعد �ن  .ينشأ سوق محتوى رق�ي مستدام والفعالة اليت

 التداب�ي الوقائ�ة لمنع التعدي ع� حق المؤلف  ألف. 

ا�د األ .7 ن ا م�ت ي تخزن المحتوى الذي حّمله المستخدمون، دور� ون�ة اليت هم�ة تؤدي خدمات االستضافة، مثل المنصات اإلل��ت
نت ي توز�ــــع المحتوى ع� شبكة اإلن�ت

 .�ن

ي العد�د من .8
ا باسم "المالذات الدول  و�ن ، يتمتع مقدمو خدمات االستضافة تلك بالحد من المسؤول�ة، والمعروفة أ�ض�

ط أن �قوموا ع� وجه ال�عة بحذف المحتوى المتعدي بمجرد الحصول ع� معلومات فعل�ة أو اعتبار�ة �شأن ذل ك. اآلمنة"، ��ش
ي (ال��ب 

وئن ي كث�ي من الحاالت، مشكلة؛ أوً�، 2.0ومع ذلك، ونظرا لتطور النظام اإلل��ت
)، أصبحت أحكام المالذ اآلمن تلك، �ن

ي يتم بها تحم�ل  ا لحجم المحتوى وال�عة اليت ا، نظر� �سبب ضباب�ة أنواع المنصات المؤهلة للحصول ع� هذە االمت�ازات. ثان��
ت، فقد أثبتت إجراءات "الحجب" البس�طة أنها غ�ي فعالة ح�ث �مكن إعادة تحم�ل نفس المحتوى المحتوى ع� هذە المنصا

ة  .ع� نفس الخدمة بعد ذلك مبا�ش

ي إ� توضيح نطاق  .9 ي ومحكمة العدل التابعة لالتحاد األوروئب ي االتحاد األوروئب
عون �ن وف�ما يتعلق بالنقطة األو�، س� الم�ش

.  أحكام المالذ اآلمن المعمول ن ن وغ�ي النشطني ن والتلقائيني ، تقت� أحكام المالذ اآلمن ع� الوسطاء التقنيني بها. و�شكل أسا�ي
ي تق��رە لعام 

من قانون حق المؤلف بالوال�ات المتحدة ف�ما يتعلق بالمالذات  17من الباب  512�شأن القسم  2020و�المثل، �ن
ي تطب

ي تقوم بأ��� من مجرد تخ��ن اآلمنة، شكك مكتب حق المؤلف بالوال�ات المتحدة �ن يق أحكام المالذ اآلمن �شأن الخدمات اليت
 5المحتوى. 

ا لب�انات االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة، صدر عدد كب�ي من إخطارات  .10 وف�ما يتعلق بالنقطة الثان�ة، وفق�
ي حالة ذاته. فع� سب�ل تتعلق بالمحتوى نفسه والموقع التعدي المرسلة من لدن االتحاد

ي عام  ت���ت  المثال، �ن
، وجه 2020�ن

 Harry Styles مرة كما وجهت إخطارات إ� 3700أ��� من  The Weekend’s Blinding Lightsإخطار إ� 

                                                
�ل البثب�انات حول ال��ارات إ� مواقع االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة �جمع  2 ن ي  ت�ن المتدفق من موقع مماثل و�حسب �سبة تلك ال��ارات اليت

�ل الناجح لمحتوى الموس��ت المح�ي ب ن  . المؤلف حقموجب تؤدي إ� الت�ن
3.https://bills.parliament.uk/bills/3137/publications  
4.T/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFINcontent/en/TX-lex.europa.eu/legal-https://eur  
5 report.pdf-full-512-https://www.copyright.gov/policy/section512/section  
 

https://bills.parliament.uk/bills/3137/publications
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://www.copyright.gov/policy/section512/section-512-full-report.pdf
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'Watermelon Sugar  ن الوضع أن نظام "اإلخطار والحجب" الحا�ي أصبح أداة  2900أ��� من مرة بعد اإلخطار األول. و�بني
نت غ�ي فعالة لمعالجة    .الحجم الهائل للمحتوى الذي يتعدى ع� حق المؤلف ع� اإلن�ت

ي لمقد�ي خدمات االستضافة ضمان تداب�ي "استمرار�ة الحجب" ل�ي يتمكنوا من الحصول  .11
ولمعالجة هذە المشكلة، ينب�ن

ي ذلك أن مقدم خدمة االستضافة ملزم، بمجرد علمه بارتكاب تعدي " بحذف جميع �سخ 1، "ع� امت�ازات المالذ اآلمن.  و�عين
ي و "

ي 2المصنف نفسه/التسج�ل الصوئت
" كفالة عدم إعادة ��ش المصنف نفسه أو التسج�ل (أو �سخة منه) أو إعادة تحم�له �ن

ام استمرار�ة الحجب)، أو خطر مواجهة تحمل المسؤول�ة ن  .المستقبل (ع� سب�ل المثال، ال�ت

ن  وتعت�ب تداب�ي "اإلخطار واستمرار�ة .12 ا أن مثل هذە التداب�ي �مكن الحجب " ال�ت ي االعتبار أ�ض�
ا، مع األخذ �ن ا فعاً� ومتناسب� ام�

ي ع� المحتوى
ا، مثل تطب�قات التعرف التلقائئ   .تنف�ذها من خالل التكنولوج�ات المتاحة تجار��

 س�اسات التصدي للتعدي المتكرر  باء. 

ا تنف�ذ س�اسات فعالة للتصدي للتع .13 دي المتكرر. و�ستلزم ذلك تحرك الوس�ط ميت علم أو �جب ع� جميع الوسطاء أ�ض�
ا) قد استخدم خدماته �شكل متكرر للتعدي ع� حقوق المل��ة  ا نهائ�� ا أو مستخدم� أدرك أن مستف�دا من خدماته (سواء كان بائع�

ام ن ي ظروف مناسبة) وقف خدماته المقدمة لذلك المستف�د. ومثل هذا االل�ت
هو بالفعل جزء من  الفك��ة. و�جب ع� الوس�ط (�ن

وط المالذ اآلمن بموجب قانون حق المؤلف بالوال�ات المتحدة األم��ك�ة  .�ش

ي تطبيق س�اسات التصدي للتعدي .14
المتكرر لمنع وردع استخدام خدمات الوسطاء ف�ما يتعلق باأل�شطة غ�ي القانون�ة  و�نب�ن

ا عدم السماح للم تعدين �شكل متكرر، الذين عوقبوا بوقف استفادتهم من المتكررة والمنتظمة. و�جب أن تضمن الس�اسة أ�ض�
الخدمات، باستخدام الخدمة تحت اسم مختلف. ولوضع مثل هذە الس�اسات موضع التنف�ذ، �جب أن تكون مصح��ة �س�اسة 

 6فعالة "اعرف عم�لك التجاري".  عامة

نت بط��قة واضحة وشفافة ح .15 وط خدمة الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت ي و�جب أن تحدد �ش
ق الوسطاء وسلطتهم التقدي��ة �ن

ا للمبادئ المنصوص عليها أعالە  .تعليق و�نهاء تقد�م خدماتهم �سبب التعدي المتكرر وفق�

 
�
 الشفاف�ة والنفاذ إ� المعلومات . ثالثا

ن .16 ي �مكن بها متعهدي الخدمات غ�ي القانون�ة ع� شبكة اإلن�ت ت إخفاء �عد االفتقار إ� الشفاف�ة، وال س�ما السهولة اليت
ي الوقت الراهن، �مكن 

نت. و�ن ي تحول دون اإلنفاذ الفعال لحقوق المل��ة الفك��ة ع� شبكة اإلن�ت ه��اتهم، أحد أهم العقبات اليت
ي 

ا �ن ن �فشل الوسطاء غالب� ي حني
كات الوهم�ة، �ن ا بخدمات خصوص�ة الحقل أو ال�ش للمتعهدين الت�ف ب�خفاء كامل لله��ة، محم��

تقد�م دل�ل ع� ه��اتهم الحق�ق�ة وتفاص�ل االتصال الصح�حة. و�قوض هذا األمر �شكل خط�ي جهود اإلنفاذ مطالبة عمالئهم ب
ن المشتبه بهم ي ذلك محاوالت االتصال أو اتخاذ إجراءات ضد المخالفني

نت، بما �ن  .ع� شبكة اإلن�ت

ي جميع أنحاء العالم مراعاة عدد من التداب�ي عند معالج .17
ة االفتقار إ� الشفاف�ة ع� شبكة و�جب ع� الحكومات �ن

نت  .اإلن�ت

 اعرف عم�لك التجاري وقواعد الوصول إل�ه ألف. 

نت بتنف�ذ س�اسات .18 �عات الوسطاء ع� شبكة اإلن�ت ي أنه  "اعرف عم�لك التجاري" �جب أن تلزم الت�ش الفعالة، مما �عين
ي ذلك تفاص�ل االتصال الخاصة بهم. هذە 

، بما �ن ن �جب ع� الوسطاء التأ�د من ح�ازتهم معلومات دق�قة عن عمالئهم التجار�ني
ي قطاعات الخدمات المال�ة/الم�ف�ة والقانون�ة. وعالوة ع� 

ي ذلك �ن
ي بعض القطاعات األخرى بما �ن

امات موجودة بالفعل �ن ن االل�ت
ن ذلك،  ، تضمني ي ا ع� مستوى االتحاد األوروئب �ــــع، الذي �جري وضع الص�غة النهائ�ة له حال�� ح قانون الخدمة الرقم�ة، الت�ش �ق�ت

ن الذين �مارسون األعمال التجار�ة ع� منصاتهم. و�جب تفس�ي مفهوم  ون�ة للتحقق من ه��ات المتداولني ي األسواق اإلل��ت
ام �ن ن ال�ت

ة. و�جب وضع "العم�ل التجاري" ل�شمل األش ة أو غ�ي مبا�ش  وراء مكاسب مبا�ش
�
ن الذين �عملون سع�ا ن والطب�عيني خاص االعتبار�ني

ام و�جب ع� الوسطاء إنهاء الخدمات المقدمة للعمالء الذين �متنعون عن تقد�م  ن عق��ات مناسبة ع� خلف�ة عدم االمتثال لالل�ت
ا  ام أ�ض� ن . المعلومات الصح�حة. و�جب أن ينطبق هذا االل�ت د لخدمات الوس�ط األص�ي  ع� أي مورِّ

ام .19 ن ي واضح يؤطر األشخاص الذين لديهم  و�اإلضافة إ� ال�ت
"اعرف عم�لك التجاري"، �جب أن �كون هناك أساس قانوئن

ي الوقت المناسب. أما أصحاب الحقوق الذين 
ي �حتفظ بها الوسطاء للق�ام بذلك �ن ي النفاذ إ� المعلومات اليت

وعة �ن مصلحة م�ش

                                                
 انظر أدناە القسم الرابع 6
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وعة، و�التا�ي �حقق ا للقانون المعمول به، فلديهم مثل هذە المصلحة الم�ش ي حاالت التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة، وفق�
ون �ن

ي السماح لهم بالنفاذ إ� تلك المعلومات
  .ينب�ن

 ��ش تفاص�ل اتصال دق�قة باء. 

ي أن �كون هناك مطلب عام لجميع خدمات مجتمع المعلومات �دعو لن�ش تفاص .20
�ل دق�قة �شأن االتصال والمتعهد ينب�ن

، تفرض المادة  ي ي االتحاد األوروئب
ون�ة. وع� سب�ل المثال، �ن ون�ة 5ع� المواقع اإلل��ت ام  7من توج�ه التجارة اإلل��ت ن مثل هذا االل�ت

ام من لدن سلطات الدول األ  ن نت. ولسوء الحظ، من الناح�ة العمل�ة، لم ينفذ هذا االل�ت ي االتحاد ع� مقد�ي خدمة اإلن�ت
عضاء �ن

ي حالة عدم االمتثال. وتعت�ب أحكام الشفاف�ة الصارمة من هذا الن�ع 
ي حيت اآلن، وهناك عدد قل�ل من العق��ات الرادعة �ن األوروئب

ا، ل�س فقط خدمة ألصحاب حقوق المل��ة الفك��ة ول�ن لحما�ة المستهلك �شكل عام ا مهم�  .و�نفاذها الفعال أمر�

 WHOIS ع� غرار جالتالنفاذ إ� الس  ج�م. 

نت لألسماء واألرقام المخصصة .21 ي أورو�ا، قدمت هيئة اإلن�ت
ات المدخلة ع� قواعد حما�ة الب�انات �ن  8بعد التغي�ي

) ICANN( 9مواصفات مؤقتة لقاعدةWHOIS ي تطلبت من أمناء السجالت والسجالت تنقيح الغالب�ة العظ� من ، واليت
). وكانت النت�جة المتعلقة بحقل التسج� WHOIS ب�انات ن ن أو اعتبار�ني ا طب�عيني ي (بغض النظر عن سواء كانوا أشخاص� ل األوروئب

ي كث�ي من األح�ان، لسجل
ر �ن ا، وغ�ي م�ب العام، والذي يتجاوز بكث�ي أي متطلبات منصوص  WHOIS عبارة عن سحب ك�ي تق��ب�

ي التنظ�م�ة لحما�ة الب�انات العامة ي الئحة االتحاد األوروئب
ي تم استخدامها لتس��ــــغ وقف النفاذ إ�  (GDPR)10 عليها �ن (واليت

WHOISي الحصول ع� الب�انات الالزمة لإلنفاذ الفعال لحقوقهم. و�لزم
 ) وأثر ذلك �شكل كب�ي ع� قدرة أصحاب الحقوق �ن

ي حقوقهم للمل��ة ال WHOIS التدخل الستعادة نفاذ أصحاب الحقوق إ� سجل قاعدة
وع وهو التحقيق �ن فك��ة لغرض م�ش

�ع�ة لتس��ة مشكلة عدم إمكان�ة النفاذ إ� معلومات  ، مثل توج�هWHOIS و�نفاذها. و�ينما كانت هناك بعض الجهود الت�ش
ي  ح  االتحاد األوروئب فقد ثبت حيت اآلن أنها غ�ي كاف�ة. والحال أن هناك حاجة ماسة للتدخل الشامل لتوضيح  ،11NIS2المق�ت

ي سجل
ي حقوقهم و�نفاذها WHOIS المصلحة العامة �ن

  .العام ألصحاب الحقوق حيت يتمكنوا من التحقيق �ن

 
�
 التصدي للقرصنة ع�ب الحدود . رابعا

ي أي مكان  .22
نت �مكن أن تثبت وجودها �ن ي المال جراء التوز�ــــع غ�ي المرخص له للموس��ت ع� شبكة اإلن�ت ي تجين الخدمات اليت

ا، و�مكن أن تؤدي إ� التعّدي ع� حق المؤلف  ي أقال�م متعددة. ومع ذلك، تق��ب�
امن ع�ب الحدود �ن ن نت ع� نحو م�ت ع� شبكة اإلن�ت

ة ضد المتعدين أو من خالل  -عند محاولة إ�قاف عمل�ات هذە األعمال التجار�ة غ�ي القانون�ة  سواء من خالل اتخاذ إجراءات مبا�ش
ي �ستخدمها المتعدون �حتاج أصحاب الحقوق إ� اتخاذ إجراءات  - الس�ي للحصول ع� أوامر زج��ة ضد خدمات الوس�ط اليت

ي كل
ا �شكل باهظ و�حد من دولة  قانون�ة �ن ا ومكلف� نت بطيئ� تتوفر فيها الخدمة. وهذا �جعل معالجة حاالت التعدي ع� شبكة اإلن�ت

 .فعال�ة أي إجراء يتخذە أصحاب الحقوق لحما�ة حقوقهم

ا، كان أصحاب  15وع� سب�ل المثال، أل��� من  .23 ع�  الحقوق �حاولون إ�قاف حاالت التعدي ع� المل��ة الفك��ةعام�
ي الشه�ي 

وئن متعهدو الموقع دعاوى مدن�ة وجنائ�ة وأح�لت القضا�ا إ� محكمة العدل  . وواجهThe Pirate Bay الموقع اإلل��ت
ي وكذلك إ� المحكمة األورو��ة لحقوق اإل�سان ي تتعدى ع� . وأ�دت جميع األمث12التابعة لالتحاد األوروئب لة طب�عة الخدمة اليت

ي العد�د من الوال�ات القضائ�ة حول العالم
ا �ن ي متاح�

وئن  .حق المؤلف، ومع ذلك ال يزال الموقع اإلل��ت

ن اتخاذ الم��د من اإلجراءات لت�س�ي إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة وتحسينها ع�ب الحدود. و�جري تنسيق  .24 عني و�مكن للم�ش
نت للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة الحقوق الموضوع�ة وتداب ا بموجب معاهدات اإلن�ت �ي اإلنفاذ واإلجراءات إ� حد كب�ي دول��

ي الحاالت المناسبة، �جب 
(ال��بو) واتفاق منظمة التجارة العالم�ة �شأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المل��ة الفك��ة. و�ن

                                                
ون�ة EC/  2000/31 التوج�ه 7 ي السوق الداخل�ة �شأن بعض الجوانب القانون�ة لخدمات مجتمع المعلومات، وال س�ما التجارة اإلل��ت

، متاح ع� الرابط: �ن
CELEX%3A32000L0031content/en/ALL/?uri=-lex.europa.eu/legal-https://eur .  

نت لألسماء واألرقام المخصصة  8 ي  المتعددين المصلحة أصحاب مجموعة (األ�كان)�ي  هيئة اإلن�ت نت المتعلقة الب�انات قواعد  من العد�د  تنسق اليت  . باإلن�ت
9  WHOIS  ي �حتفظ بها مسج�ي  ومات عمالئهم. والسجالت ف�ما يتعلق بمعل الحقولهو بروتوكول يرتبط بقواعد الب�انات اليت

ي  االتحاد ( الئحة 10 لمان 2016/679 رقم )األوروئب ي  الصادرة عن ال�ب ي بتار�ــــخ والمجلس األوروئب ن  األشخاص حما�ة �شأن 2016 أب��ل 27 األوروئب  ف�ما  الطب�عيني
-EC ،OJEU, L 119/1 )https://eur/95/46 التوج�ه و�لغاء الب�انات تلك نقل وح��ة الشخص�ة الب�انات بمعالجة يتعلق

lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj9  ( 
11  =COM%3A2020%3A823%3AFINcontent/EN/TXT/?uri-lex.europa.eu/legal-https://eur  
ع�:  ة) متاحXS4ALL Internet BV )2017و  Ziggo BVضد Stichting Brein-C 610/15 قض�ة 12

15-610-https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&T,F&num=c  ي ضد الس��د (قض�ة ؛ ) 2013نيج وسوند كولم�سوئب
 ع�:  ةمتاح ،40397/12رقم:  الطلب

.ng#{%22appno%22:[%2240397/12%22]}https://hudoc.echr.coe.int/e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj9
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj9
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A823%3AFIN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&T,F&num=c-610-15
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2240397/12%22%5D%7D
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كة للمحا�م ال ي أن �سمح هذە الجوانب المش�ت
ي توصلت إليها السلطات القضائ�ة أو اإلدار�ة المختصة �ن وطن�ة بقبول النتائج اليت

 .( ي
وئن البلدان األخرى كدل�ل كاٍف ع� مطالبات من الن�ع نفسه (ع� سب�ل المثال، الدعاوى المتعلقة بطب�عة التعدي لموقع إل��ت

ي تنطوي ع� ي الحاالت اليت
ا، ع� سب�ل المثال، �ن ي وقد �كون ذلك مهم� نت واليت  أوامر المنع بدون خطأ ضد وسطاء ع� شبكة اإلن�ت

ي العد�د من
ي تنطوي ع� المحتوى نفسه وأصحابالدول  تتعلق بالخدمة نفسها المقدمة �ن  ، وكذلك حاالت التعدي المبا�ش اليت

ي المناطق نفسها. وعالوة ع� ذلك، �جب أن تتمتع 
ون�ة المقدمة �ن ار الحقوق أنفسهم والخدمة اإلل��ت المحا�م �سلطة تقي�م األ�ن

ي أن تقت� ع� المنطقة الخاضعة لواليتها القضائ�ة
 .ع� أساس عال�ي وال ينب�ن

ي هذا الس�اق، �دعم االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة جهود ال��بو للنهوض بقاعدة ب�انات  .25
 WIPOو�ن
ALERTي جمع المعلومات أن  . و�ؤمن االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الدول�ة

ا �ن ا حاسم� هذە المبادرة �مكن أن تلعب دور�
ي ال��بو لصالح صناعة اإلعالن. و�جب ع� 

ي الدول األعضاء �ن
ي توفرها السلطات �ن وتبادلها حول المواقع ذات األهم�ة اليت

ن أصحاب الحقوق والوسطاء لالتفاق ع� حلول طوع�ة ا �شجيع و�سه�ل الحوار المح�ي بني ، ع� غرار قواعد الحكومات أ�ض�
ي ألمان�ا

ي وافق عليها أصحاب المصلحة �ن ون�ة اليت تغال 13السلوك الخاصة بحجب المواقع اإلل��ت  16و�سبان�ا، 15والدنمارك 14وال�ب
ن ووسطاء اإلعالن وأصحاب الحقوق 18والس��د 17وهوالندا ن المعلنني  .أو مذكرات التفاهم المتفق عليها بني

 المساهمة] نها�ة[
 

                                                
13./uns-https://cuii.info/ueber  
14./infringements-copyright-against-agreement-voluntary-work/portugal-https://edri.org/our  
15-industry-telecommunications-the-between-agreement-conduct-of-code-https://rettighedsalliancen.com/new 
-https://rettighedsalliancen.com/wpand  enforcement/-effective-more-ensures-alliance-rights-the-and
.content/uploads/2020/11/CoC_ENG.eksl_.Anneks.pdf 

16  antipirateria.html-protocolo-alidad/2022/01/220121https://www.culturaydeporte.gob.es/actu 
17  -regarding-holders-copyright-and-providers-internet-among-https://www.acm.nl/en/publications/agreement
.content-illegal-websites-blocking 

18.verenskommelse.pdfcontent/uploads/2022/05/Branscho-https://rattighetsalliansen.se/wp  

https://cuii.info/ueber-uns/
https://edri.org/our-work/portugal-voluntary-agreement-against-copyright-infringements/
https://rettighedsalliancen.com/new-code-of-conduct-agreement-between-the-telecommunications-industry-and-the-rights-alliance-ensures-more-effective-enforcement/
https://rettighedsalliancen.com/new-code-of-conduct-agreement-between-the-telecommunications-industry-and-the-rights-alliance-ensures-more-effective-enforcement/
https://rettighedsalliancen.com/wp-content/uploads/2020/11/CoC_ENG.eksl_.Anneks.pdf
https://rettighedsalliancen.com/wp-content/uploads/2020/11/CoC_ENG.eksl_.Anneks.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/01/220121-protocolo-antipirateria.html
https://www.acm.nl/en/publications/agreement-among-internet-providers-and-copyright-holders-regarding-blocking-websites-illegal-content
https://www.acm.nl/en/publications/agreement-among-internet-providers-and-copyright-holders-regarding-blocking-websites-illegal-content
https://www.acm.nl/en/publications/agreement-among-internet-providers-and-copyright-holders-regarding-blocking-websites-illegal-content
https://rattighetsalliansen.se/wp-content/uploads/2022/05/Branschoverenskommelse.pdf
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ي مجال 
س -ال��ــــع  التوص�لمعالجة االمتثال الجمر�ي �ف  منهج دي إ�ش إل إ�س�ب

االمتثال الجمر�ي  قسم رئ�س نائب ،الس�دة آشا مينون و الجمارك العالم�ة؛ قسم رئ�سة ،الس�دة ساندرا ف��ش  من إعداد المساهمة 
 ،دعم عمالء الجمارك العالم�ة؛ وجوردون را�ت قسم رئ�س نائب ،مارس�لو جودوي ر�غ���لو الس�د و  العال�ي والشؤون التنظ�م�ة؛

ي  قسم نائب رئ�س ي االتحاد األوروئب
س ،الجمارك والشؤون التنظ�م�ة �ن  *بلج�كا ،د�جم ،دي إ�ش إل إ�س�ب

 

 ملخص

ي خلد لم �د
ابط األج�ال السابقة ر �ن أدى لقد . مهمة كما �ي عل�ه اليوملتجارة العالم�ة ان و تك نأوال ، أن العالم س�صبح بهذا ال�ت

ون�ة الذي شهدته االنمو ال��ــــع  ي عدد الطرود الدول�ة  19-وجائحة كوف�دلتجارة اإلل��ت
ة �ن ي جميع أنحاء  المرسلةإ� ز�ادة كب�ي

�ن
عامة  لمحةهذە الوث�قة  وتعرض. للضوابط الجمرك�ة والتجار�ةاالمتثال  ناح�ةم��د من التحد�ات من �شوء العالم، مما أدى إ� 

زة
�
سالمتبع من نهج الع�  ُمرك ي شبكتها، باإلضافة إ� مجاالت التعاون  ةالجمرك�للضوابط لضمان االمتثال  دي إ�ش إل إ�س�ب

�ن
حة مع السلطات لمعالجة عدم االمتثال  . لها  المق�ت

سالمتبع من  نهجال . أو�ً   ةالجمرك� للضوابط المتثاللضمان ا دي إ�ش إل إ�س�ب

م  .1 ن س تل�ت ا دي إ�ش إل إ�س�ب ا تام� ام� ن ي ثقاف ةالجمرك�للضوابط االمتثال  و�شكل. بالضوابط التجار�ةال�ت
ا �ن ا أساس�� تها عن��

ي عملها مراعاتها للعامل نب اق�مة لعمالئها إ� ج وتقد�م خدمات ذات
ي �ن

 ةالجمرك� للضوابط تتمثل مهمة ف��ق االمتثالو . األخال�ت
ي 

س �ن ي دي إ�ش إل إ�س�ب
كات ع� �ن  تكون ممتثلة للضوابط لعمالئها تج��ة تجار�ة ع�ب الحدود  توف�ي نمو، من خالل ال مساعدة ال�ش

 وفعالة من خالل التعاون مع السلطات. 

س وأجرت  .2 من  ثلة للضوابطالممتسلسلة من الفحوصات االستباق�ة لمنع الشحنات غ�ي  لسنوات عد�دةدي إ�ش إل إ�س�ب
 : ومن األمثلة ع� ذلك ما ��ي شبكتها العالم�ة.  دخول

ي  − قبل مغادرة الطائرات (ع� سب�ل المثال، ع�ب عمل�ات التفت�ش  المنقولة جوا شحنات لل ال�دويالفحص األمين

 باألشعة السين�ة)؛

الخطرة غ�ي الم�ح عنها  سلع(ع� سب�ل المثال، لتحد�د ال اتللشحن ال�دو�ةعمل�ات التفت�ش/الفحوصات و  −

)؛ ي
 �شكل استبا�ت

جميع الشحنات باستخدام تحل�الت الب�انات (بناًء ع� معلومات  ال��انات المحظورة من اإلرسال ع� وفحص −

 المرسل والمرسل إل�ه). 

س تعكف�اإلضافة إ� هذە الفحوصات االستباق�ة، و  .3 نامجال حال�ا ع� إطالق دي إ�ش إل إ�س�ب المتثال ا�شأن  العال�ي  �ب
ن سالمة الشحن ةالجمرك�للضوابط  . المرسلة للشحناتجهات الوجودة ب�انات الفوات�ي التجار�ة المقدمة من  اتبهدف ز�ادة تحسني
 . ة للضوابطثلالممتللمخاطر ودعم عمل�ات التخل�ص الجمر�ي  دقيقإجراء تقي�م من لسلطات الجمرك�ة اذلك  وس�مكن

س ترى، ةالداخل� للضوابط من أجل إنجاح مبادرات االمتثالو  .4 ن أن التعاون  دي إ�ش إل إ�س�ب مع سلطات الجمارك  المتني
(أي الجهات المرسلة للشحنات أن تعزز سلطات الجمارك التواصل المبا�ش مع  والبد . الجهات المرسلة للشحناتمطلوب لتثق�ف 

ا،  إتاحةالسلع الماد�ة والب�انات/المعلومات) ف�ما يتعلق بأهم�ة  فعل�ا الطرف الذي �قدم  ب�انات عال�ة الجودة عند الشحن دول��
 عند الشحن ع�ب الحدود.  ا ع� درا�ة كاملة بمسؤول�اته ا وجعله

 
�
كة  ةالعالم� ةالجمرك�للضوابط برنامج االمتثال  . ثان�ا سل�ش  دي إ�ش إل إ�س�ب

س تعمل .5 نامج العال�ي �شأن االمتثال للضوابط الجمرك�ة ع� إطالق  دي إ�ش إل إ�س�ب ن ع� تثق�ف بغ�ة ال�ب ك�ي ز�ادة ال�ت
ي مجاالت المخاطر األر�عة التال�ة: 

 عمالئها �ن

                                                
ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف و  *

ورة ال تع�ب اآلراء الواردة �ن ي ال��بو.  عن بال�ن
 آراء األمانة أو الدول األعضاء �ن
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حقوق المل��ة  تتعدى ع�محظورة  سلعمن إرسال الجهات المرسلة للشحنات حقوق المل��ة الفك��ة: لمنع  −

سالفك��ة ع�ب   ؛دي إ�ش إل إ�س�ب

ي الفاتورة التجار�ة من  سلعلالحق�ق�ة لق�مة المن الت��ــــح بأقل من الجهات المرسلة للشحنات : لمنع �ل الق�مةتقل −
�ن

ائب أقل (أو   )؛عدم دفعها بتاتاأجل دفع رسوم/�ن

الفحص  لتفادي للسلعغ�ي دق�قة  / ناقصةمن تقد�م أوصاف الجهات المرسلة للشحنات : لمنع سلعأوصاف ال −

؛ ي  األمين

من تقد�م معلومات غ�ي الجهات المرسلة للشحنات : لمنع لها  ةالمستقبلو المرسلة للشحنات  الحق�ق�ة الجهات −

ي  الفحص لتفادي عن الجهات المستقبلة للشحنات/ ها كمرسلةدق�قة عن فحص ال��انات المحظورة من / األمين

 . اإلرسال

ن �تمثل و  .6 ك بني ي مجاالت المخاطر األر�عة المذكورة أعالە  القاسم المش�ت
دي إ�ش إل مع استمرار فجودة الب�انات. لذلك،  �ن

س ي التواصل مع عمالئها  إ�س�ب
ي �ن

حول أهم�ة توف�ي ب�انات كاملة ودق�قة  وعيهممستوى  و�ذكاء همتثق�فمن خالل �شكل استبا�ت
سعند الشحن باستخدام  القانون�ة سلعلحما�ة ال بأن الجهات المرسلة للشحنات ، فمن األهم�ة بمكان توع�ة دي إ�ش إل إ�س�ب

 عواقب وخ�مة وملموسة.  للضوابط لهعدم االمتثال 

س�اإلضافة إ� تثق�ف عمالئها، تعمل و  .7 ا ع�  دي إ�ش إل إ�س�ب ي أ�ض�
 المواد التواصل�ةتثق�ف موظفيها من خالل  التعمق �ن

خل�ة من أجل تقل�ل احتمال�ة دخول الشحنات الداخل�ة والدورات التدر�ب�ة، وتع��ز عمل�ات وأدوات تخف�ف إدارة المخاطر الدا
سإ� شبكة  الممتثلة للضوابطغ�ي  ي جملة أمور: و . دي إ�ش إل إ�س�ب

 �شمل المبادرات الداخل�ة، �ن

ن ضم  لتفاديتع��ز إجراءات فتح حساب جد�د،  − ؛ المخالفني ن  المعروفني

اض الشحنات الو  − ، لتحد�د واع�ت ي بلدان  الممتثلة للضوابطمحتملة غ�ي تج��ب أدوات تحل�ل الب�انات والتعلم اآل�ي
�ن

؛  ي
 المنشأ �شكل استبا�ت

 سلعأوصاف كاملة ودق�قة لل ص�اغةحول ك�ف�ة الجهات المرسلة للشحنات  إلرشاد  اتتع��ز أنظمة حجز الشحنو  −

س شحنها ع�ب عند   . دي إ�ش إل إ�س�ب

س الداخل�ة 1الصورة  ن ف�ما يتعلق  إلذكاء: أمثلة ع� ملصقات دي إ�ش إل إ�س�ب األر�عة �شأن مخاطر المجاالت بو�ي الموظفني
 جمرك�ة. عدم االمتثال للضوابط ال

 
 
�
ي الممارسة العمل�ة . ثالثا

 معالجة استباق�ة لمخالفات المل��ة الفك��ة �ف

سلدى  .8 ي  دي إ�ش إل إ�س�ب
ي لل هونغ كونغ�ن

و�عمل عن كثب  ،ع� أساس يو�ي  سلعف��ق متخصص �قوم بفحص استبا�ت
ي  ي �ستهدف السلع اليت ضت حقوق المل��ة الفك��ة.  تتعدى ع�مع سلطات جمارك هونغ كونغ اليت سواع�ت ي  دي إ�ش إل إ�س�ب

�ن
ي  مرسلةشحنة  28000أ��� من  عمل�ا ع� 2021و 2020خالل عا�ي  هونغ كونغ

حقوق تعديها ع� لتحد�د السلع المشتبه �ن
 المل��ة الفك��ة. 
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ي : موظفو 2الصورة 
س �ن ي  سلعلل �دوي�قومون بعمل�ات تفت�ش  هونغ كونغدي إ�ش إل إ�س�ب

حقوق  تعديها ع�المشتبه �ن
 المل��ة الفك��ة. 

ي أ�ت��ر أشادت سلطات جمارك هونغ كونغ و  .9
كة  رسالة"من خالل  2021�ن ي تقدير" بجهود �ش

س �ن دي إ�ش إل إ�س�ب
ي مجال مكافحة الته��ب  هونغ كونغ

ي أسفرت عن�ن وعة  تتعدى ع�مصادرة سلع  واليت حقوق المل��ة الفك��ة وسلع أخرى غ�ي م�ش
ام المستمر لف��ق و . 2021خالل ال��ــع الثالث من عام هونغ كونغ مليون دوالر  7.6بق�مة  ن س�وضح هذا االل�ت  دي إ�ش إل إ�س�ب

ي 
 . الممتثلة للضوابطتجاە التجارة هونغ كونغ �ن

ي الوال�ات المتحدة سدي إ�ش إل إ�س�ب تعمل و  .10
ي الوال�ات المتحدةهيئة الجمارك وحما�ة الحدود بالتعاون الوثيق مع  ،�ن

 ،�ن
ي 

اض وتفت�ش السلع المشتبه �ن ا برنامج التخ�ي الطو�ي  ،حقوق المل��ة الفك��ة تعديها ع�ع� اع�ت حقوق عن وتدعم عمل��
سخصصت و  1المل��ة الفك��ة.  ي الوال�ات المتحدة  دي إ�ش إل إ�س�ب

حقوق المل��ة الفك��ة  المتعد�ة ع� سلعموارد لتحد�د ال�ن
ض و " من شبكتها. السمعة السيئة ذاتالجهات المرسلة للشحنات وتتعاون مع فرق المنشأ للقضاء ع� " ،و�زالتها من شبكتها  اع�ت

سف��ق  ي الوال�ات المتحدة  دي إ�ش إل إ�س�ب
ي عام �ن

ا  2021�ن ي  إل�جاد شحنة  3500من  أ��� ع� فعل��
تعديها السلع المشتبه �ن

ي الوال�ات المتحدةجانب إ�  ،حقوق المل��ة الفك��ة ع�
ي  ،هيئة الجمارك وحما�ة الحدود �ن

العد�د من  إغالق مما ساهم �ن
 و ". السمعة السيئة ذاتالجهات المرسلة للشحنات حسابات "

�
ي عام هيئة الجمارك وحما�ة الحدود  إ� ح�لتأ

ا  2021�ن أ���  أ�ض�
داف�ي لمما وفر  ،عمل�ة التخ�ي عن حقوق المل��ة الفك��ة إلدراجها ضمنمليون دوالر أم���ي  246.3شحنة بق�مة  5000من 

ن أ��� من  ائب األم��كيني .  49ال�ن  2مليون دوالر أم���ي

ا�ته هيئة ت�حو  .11 ي أن �ش
ي ميناء سينسينائت

دي وأن مساعدة  ،تقدر بثمنال  دي إ�ش إلمع  ا الجمارك وحما�ة الحدود �ن
ي  إ�ش إل

ي حقوق المل��ة الفك��ة والسلع المحظورة �ي أمر أسا�ي  ع� تنف�ذ س�اسة التعدي�ن
الجمارك وحما�ة  هيئة مهمة�ن

ي لتنسيق حقوق المل��ة الفك��ة و الحدود.  كة لقدم المركز الوطين س�ش ي الوال�ات المتحدة  دي إ�ش إل إ�س�ب
افا بجائزة �ن كونها اع�ت

�ك  ي قطاع التوص�ل ال��ــــع والعمل عن كثب مع مركز حقوق المل��ة الفك��ة لتوف�ي المعلومات والدعم التشغ��ي  األ�شطال�ش
�ن

 ف�ما يتعلق بالسلع المقلدة. 

ي و  .12
للتعاون يتمثل أحد المجاالت المحتملة  ،حقوق المل��ة الفك��ةع�  لتعديل التصديمن أجل ضمان استمرار النجاح �ن

ن السلطات التنظ�م�ة ومقد�ي خدمات أ���  نها �شأ ي ز�ادة تبادل المعلومات االستخبار�ة ف�ما يتعلق  التوص�ل بني
الجهات بال��ــــع �ن

ن لجهود المنسقة ل�مكن أن �كون و . المعروفة بعدم امتثالها للضوابطالمرسلة للشحنات  ع�ب سلسلة جميع أصحاب المصلحة بني
 . غ�ي  سلعحقوق المل��ة الفك��ة باستمرار ع� تكي�ف و�يع ونقل ال وتعمل الجهات المتعد�ة ع�التور�د الشاملة تأث�ي كب�ي

نت ومنصات التواصل االجتما�ي وطرق الشحن المختلفة ومقد�ي  لة للضوابطالممتث النقل  خدمات ع�ب مختلف األسواق ع�ب اإلن�ت
ن و  ن جميع أصحاب المصلحة  الوثيقكان ضمان التعاون من األهم�ة بم ،أنماط النقل المختلفة. لذلكاتباع المختلفني  وتبادلهمبني

 الفعال للمعلومات. 

 
�
 للسلطات التنظ�م�ةدي إ�ش إل توص�ة  . رابعا

ي أن تقوم السلطات (تتمثّ  .13
 تضمأصحاب الحقوق) بوضع قائمة مرك��ة  إ� جانبل إحدى التوص�ات الملموسة �ن

البنوك ووسائل التواصل االجتما�ي ومنصات البيع  أمامأن ُ�فتح النفاذ إليها ع�  ،وصونها حقوق المل��ة الفك��ة"  المتعدين ع�"
ون�ة حقوق المل��ة  المتعدين ع�ل�ل من أصحاب المصلحة بمنع  تلكستسمح قاعدة الب�انات و ومقد�ي خدمات النقل.  اإلل��ت

ا إ� قو . بفضل تنسيق الجهود  ،الفك��ة من ممارسة األعمال التجار�ة كة  ،ع� سب�ل المثال ،تلكاعدة الب�انات استناد� دي �مكن ل�ش
                                                

ي   1
ي ح�ث تحتجز الجمارك الشحنات المشتبه �ن ا إما التخ�ي عن  تعديها ع�برنامج تج��يب  السلعحقوق المل��ة الفك��ة وتقدم دي إ�ش إل للعم�ل خ�ار�

ي نتائج
ي  وتتيححقوق المل��ة الفك��ة.  التعدي ع� الجمارك �شأن أو الطعن �ن حقوق المل��ة الفك��ة  تتعدى ع�هذە العمل�ة للجمارك إزالة الشحنات اليت

 . عمل�ة مصادرة ط��لة تطبيق ��عة من الشبكة دون
ي الوال�ات المتحدة بعنوان " هيئة�ستند الرقم إ� مقال من   2

ي هيئة الجمارك وحما�ة الحدود الجمارك وحما�ة الحدود �ن
ي �ن

ي  األرقام تحطمسينسينائت
�ن

-https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cincinnati-cbp-breaksهنا: من إل�ه  النفاذ �مكن و "، 2021السنة المال�ة 
records-fiscal-year-2021 . 
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س  ي أنظمتها الداخل�ة لمنع فتح الحساب المتعدين ع�اإلبالغ عن إ�ش إل إ�س�ب
وإلطالق عمل�ات  ،لديها  حقوق المل��ة الفك��ة �ن

اض ولتوف�ي معلومات استخبارات�ة/معلومات إضاف�ة للسلطات المعن�ة (حيثما ُ�سمح بذلك  ،المزمع إرسالها  اتالشحن ع� اع�ت
ا). 

�
 قانون

 
�
 التحد�ات . خامسا

ي �مكن أن تعالج ،المبذولة حال�ا الجهود مختلف ع� الرغم من  .14 ك  ها ال يزال هناك العد�د من التحد�ات اليت �شكل مش�ت
ي المجال الجهات الفاعلة

 مثل:  ،لمعن�ةوالسلطات التنظ�م�ة ا �ن

ي تحد�د أو إ�قاف ال  عدم انخراط −
ي  سلعكل وكاالت اإلنفاذ المحل�ة �شكل كامل �ن حقوق المل��ة  تتعدى ع�اليت

ك مع  سالفك��ة من خالل نهج مش�ت  . دي إ�ش إل إ�س�ب
ي  مصادرةجميع أصحاب الحقوق اإلجراءات المعمول بها لبدء عمل�ات  عدم اتباع − حقوق  تتعدى ع�الشحنات اليت

 المل��ة الفك��ة من خالل وكاالت اإلنفاذ. 
س وضع نهج متخصص قائم ع� المخاطر تجاە التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة عدم قدرة −  دي إ�ش إل إ�س�ب

ي �شاركها � ن التعاون ل��ادة و�شمل .  وكاالت اإلنفاذ  معها  سبب محدود�ة المعلومات اليت ي �مكن فيها تحسني األمثلة اليت

كة: نجاح   الجهود المش�ت
ي شكل رق�ي لتسه�ل  المصادرة السلعاإلبالغ عن  −

ي الوقت المناسب وع� أساس منتظم و�ن
من  الق�ام بم��د �ن

 المعالجة؛
ي ذلك تفاص�ل السلع  −

الجهات المرسلة  بما قدمته مقارنة والمعلومات المختلفةمعلومات المصادرة بما �ن

ي فاتورتها 
 ؛ للشحنات �ن

ي  المتعد�ة ع� السلعالتعامل مع تو�ي السلطات مسألة  − س حددتها حقوق المل��ة الفك��ة اليت . دي إ�ش إل إ�س�ب

ي الوقت الحا�ي و
ك ،�ن س ل القرار  ُي�ت  . إ� أصحابها  تدم�ي الشحنة أو إعادتها بإما دي إ�ش إل إ�س�ب

ي تحد�د  عدم مساعدة −
�تطلب فحص و حقوق المل��ة الفك��ة.  السلع المتعد�ة ع�الفحص باألشعة السين�ة �ن

فيها مشا�ل حقوق المل��ة الفك��ة فتح كل شحنة للتحقق من المحت��ات لمعرفة ما إذا كانت تحتوي ع� أي سلع 

ا ط��ً�. ع� العمل�ة ال�دو�ة  وتنطوي تلك. بحق المؤلفتجار�ة/ العالمات بالتتعلق  ومن موارد إضاف�ة و�ستغرق وقت�

 من هذا الجهد ال�دوي.  بالحد  ار�ة المتعلقة بالسلعالتجمعلومات الالب�انات و  بتقاسمالسلطات التنظ�م�ة ق�ام شأن 
ورة ق�ام − ي ب السلطات �ن

ي تحتوي ع� سلع �شتبه �ن  بلحقوق المل��ة الفك��ة  تعديها ع�فحص الشحنات اليت

ي ع� قدرات التخ��ن لدو . إن اقت�ن األمر  مصادرتها و   ،دي إ�ش إلى �ؤثر تخ��ن هذە الشحنات المعلقة �شكل سليب

 . متطلبات المعالجة أن �حد مناالستجابة  لذا فمن شأن ���ــــع وقت
وال السلطة لوقف  معلومات استخبارات�ة ع�ال �مكنها من الحصول  ،ل�ست وكالة تنف�ذ�ةدي إ�ش إل كون  −

 الشحنات. 

 
�
ي ستجنيها فوائد الالخالصة:  . سادسا

ي التعاون  من جميع األطرافاليت
 مع السلطات التنظ�م�ة  االستبا�ت

ا ع� المخاطر و�دارة التهد�دات الثاالمت معدلقواعد يتطلب اإلنفاذ الفعال  .15 ا قائم� باإلضافة إ� التعاون وتبادل  ،نهج�
ي سلسلة التور�د من البدا�ة إ� النها�ة

ن مختلف أصحاب المصلحة �ن ي  لة والجهات الفاعمثل سلطات الجمارك  ،المعلومات بني
�ن

ةال �مكن و . التوص�ل ال��ــــع مجال اتخاذ اإلجراء المناسب بناًء ع� المعلومات  ا ول�ن �مكنه ،العمل كوكالة تنف�ذ�ة لهاته األخ�ي
ي   . الممتثلة للضوابطغ�ي  تالسلوك�اسلطات الجمارك لمحار�ة  تتقاسمها معها اليت

م و  .16 ن ستل�ت ي وتدعم باستمرار ال ضوابطالممتثلة للبالتجارة  دي إ�ش إل إ�س�ب
ي جميع أنحاء العالم �ن

 التصديسلطات �ن
وعة من خالل: ل  لتجارة غ�ي الم�ش

ون�ة اإلشحن الالتعاون وتقد�م ب�انات  − مخاطر الشحنات لإجراء تقي�م ألغراض لسلطات الجمارك  واآلن�ةدق�قة الل��ت

ي 
 من العمل�ة قدر اإلمكان؛ المراحل األو��ن
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ي  − اض و�سل�م الشحنات اليت ت عليها اع�ت  ؛ممتثلة للضوابطسلطات الجمارك ع� أنها غ�ي  أ�شّ
ت عليها غ�ي  الجهات المرسلة للشحناتضد  اتخاذ إجراءات − ي أ�شّ  سلطات الجمارك؛  الممتثلة للضوابط اليت
ي ومعلومات عن التحق�قات  −

ي تج��ــها سلطات الجمارك (مثل التفاص�ل المتعلقة  الهامةتقد�م دعم إضا�ن الجهات باليت

ا).   كلما   ،للشحنات والمتلق�ة المرسلة
�
ا به قانون  كان ذلك مسموح�

ي هذە المساهمةو  .17
س تبذل ،كما هو موضح �ن ي  بكل ما أوت�تو�ي �شارك  ،قصارى جهدها وأ���  دي إ�ش إل إ�س�ب

التعامل �ن
ي من خالل:  الممتثلة للضوابطغ�ي  المواد  مع

 �شكل استبا�ت

 ؛التعاون مع سلطات الجمارك −
ي نقطة المنشأ  اتالشحنع� �جراء فحوصات و  −

 الماد�ة وجودة ب�انات الشحن؛ السلعع� كل من  ،�ن
؛ غ�ي الممتثلة للضوابطشحنات الاالستفادة من تحل�الت الب�انات والتعلم اآل�ي لتحد�د و  − ي

 �شكل استبا�ت
ي عدم امتثالها  و�خراج −

 الشبكة؛  منللضوابط الشحنات المشتبه �ن
 . ة للضوابطغ�ي الممتثلات الجهات المرسلة للشحن�غالق حسابات و  −

اف و�قرار  ،لذلكو  .18 ي السلطات بالجهود س�شكل اع�ت س تبذلها  اليت دي  وترى. أمرا ذي أهم�ة بالنسبة لها  دي إ�ش إل إ�س�ب
س اف  إ�ش إل إ�س�ب ي  ،إ� أبعد من ذلك جهودهم للذهاب س�جعلهم يواصلونأن هذا االع�ت استفادة جميع األطراف مما �عين

ي 
سإدارات الجمارك والوكاالت الحكوم�ة األخرى والعمالء و  ذلكالمعن�ة بما �ن  نفسها.  دي إ�ش إل إ�س�ب

ا و  .19 � وري أن تقوم السلطات المعن�ة بتط��ر وتع��ز االتصال المبا�ش مع  ،أخ�ي ف�ما يتعلق الجهات المرسلة للشحنات من ال�ن
ا  تقد�مبأهم�ة   له عواقب وخ�مة وملموسة. للضوابط م االمتثال بأن عدتها وتوعي ،ب�انات عال�ة الجودة عند الشحن دول��

 [نها�ة المساهمة]
 
 



WIPO/ACE/15/8 
21 
 

كارد لمنع التعدي ع� المل��ة الفك��ة  مبادرات ماس�ت

ي بأداء أدوات التوس�م،ا من إعداد المساهمة  شعبة مشاركة العمالء واألداء،  إدارة لس�د جوناثان ت��ف�الس، نائب رئ�س الف��ق المعين
اء، ني��ورك، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة  *ال�ش

 
 

 ملخص

م  ن كارد تل�ت التجاري أو شبكتها أو برامجها أو  وسمها حقوق المل��ة الفك��ة وال تتسامح مع استخدام  التعدي ع�بمكافحة  ماس�ت
.  لممارسةخدماتها  ي

ة مع التجار الذين �قبلون بطاقات  وجدير بالذكر أي �شاط غ�ي قانوئن كارد ل�س لها عالقة مبا�ش أن ماس�ت
كارد للدفع ا مع مؤسسة مال�ة ،�دً� من ذلكو وال تضمنهم.  ،ماس�ت م التاجر عقد�  هو الذي األخ�ي ا هذ ،المستحوذ �شار إليها باسم  ،ي�ب

كارد كعم�ل مرخص ة مع ماس�ت ي الشبكة ُ�طلب من عمالء لذا . له لد�ه عالقة مبا�ش
ن اآلخ��ن �ن كارد وتجارهم وجميع المشاركني ماس�ت

ن المعمول بها  كارد والمعاي�ي األخرى.  ،االمتثال لجميع القوانني  باإلضافة إ� قواعد ماس�ت

كارد تتعاون و  األمور  �شأن معها  وتعمل �شكل وثيقمع جهات إنفاذ القانون وأصحاب الحقوق والمنظمات األخرى  دائما وأبدا  ماس�ت
ي مزعومالمت

ي ذلك  ،علقة بنشاط غ�ي قانوئن
كارد تمتلك و حقوق المل��ة الفك��ة.  التعدي ع�بما �ن امج  ماس�ت ا العد�د من ال�ب أ�ض�

ي  المستحوذينواألدوات لمساعدة 
كارد تنب�ه أداة مثل  ،ع� منع النشاط غ�ي القانوئن ي المخاطر العال�ة ( ماس�ت

الناجمة عن للتحكم �ن
 . )MMP( رصد التجار  ومزود خدمة ة التنب�ه)(أدا ™) MATCH) (التجار

كارد نظرة عامة ع� دور  . أو�ً  ي  ماس�ت
 األطراف األر�عةلدفع ونموذج ا مجال�ف

كارد  .1 ي معالجة و مختلفة.  بصفات متنوعة عمل�ات مال�ةتنفذ ماس�ت
كارد �ن الدفع ن�ابة  عمل�ات�تمثل النشاط األسا�ي لماس�ت

كارد والمؤسسات المال�ة والتجار و عن عمالئها.  كمرحلة البطاقة.   وحامل�تضمن هذا النشاط األسا�ي عادًة أر�عة أطراف: ماس�ت
كات (حام�ي البطاقات). أو�  كارد لعمالئها من األفراد أو ال�ش ُ�شار إ� البنك و تقوم المؤسسات المال�ة ب�صدار بطاقات الدفع ماس�ت

كارد و صدر" أو "البنك الُمصدر". الذي يت�ف بهذە الصفة باسم "المُ  �مكن لحامل البطاقة بعد ذلك استخدام بطاقة ماس�ت
نت).  لصالح عمل�ة دفعالخاصة به إلجراء   ي�� شار إ� البنك الذي �ُ و تاجر (ع� سب�ل المثال، متجر فع�ي أو متجر ع�ب اإلن�ت

 " أو "البنك المستحوذ". التاجر باسم "المستحوذإ� لبطاقة ل صدر البنك المُ  منالدفع  عمل�ة

ن حامل البطاقة عالقة تعاقد�ة مع الُمصدر (الُمصِدر�ن). ولدى  .2 ي حني
التاجر عالقة تعاقد�ة مع المستحوذ لدى �ن

كارد  والمستحوذينصدر�ن �تعاقد كل من المُ و (المستحوذين).  كارد. لعمالء  باعتبارهمالدفع،  عمل�ات لتفع�لمع ماس�ت ل�س و ماس�ت
كارد  ة مع التجار أو حام�ي البطاقات. أ�ة لدى ماس�ت  عالقة مبا�ش

ع�ب شبكة  ُمصدر بطاقة الحاملطلب الدفع من التاجر و�رسله إ�  إذ يتل�ت الدفع،  و�تو� المستحوذ ت�س�ي عمل�ة .3
كارد.  ي الخاص با الُمصدر �عد ذلك، يتل�ت المستحوذ المبلغ من و ماس�ت

ي الحساب الم��ن
كارد و�ودعها �ن لتاجر. ع�ب شبكة ماس�ت

كارد  بطاقةب الدفع�جب أن يتعاقد التاجر مع أحد المستحوذين ليتمكن من قبول و  معرفة التاجر  مسؤول�ةالمستحوذ  و�تو� ،ماس�ت
 . ه�شاط ورصد 

ي تحكم جميع جوانب �شاطو  .4 ا بوضع القواعد والمعاي�ي اليت كارد أ�ض� أحد مبادئها األساس�ة هو و ، وتصونها ها تقوم ماس�ت
كارد مع استخدام و ع�ة. و �ش مال .  لممارسةالتجاري أو شبكتها أو برامجها أو خدماتها  وسمها ال تتسامح ماس�ت ي

لذا أي �شاط غ�ي قانوئن
كارد.  ن المعمول بها وقواعد ومعاي�ي ماس�ت ي الشبكة االمتثال لجميع القوانني

ن اآلخ��ن �ن كارد والتجار والمشاركني ُ�طلب من عمالء ماس�ت
كارد برامج و  ي وتتطلب  ر�ةسالدى ماس�ت

ي حالة ا�تشاف ذلك.  إجراء اتخاذ لل�شف عن النشاط غ�ي القانوئن
 فوري �ن

 
�
كارد لمكافحة  . ثان�ا  المل��ة الفك��ة التعدي ع�جهود ماس�ت

كارد لمكافحة القرصنة . لفأ  س�اسة ماس�ت

كارد  .5 نت  منتجاتبيع �شطة التجار المتعلقة بأل لتصدي حول اتدعم س�اسة ماس�ت  تتعدى ع� حق المؤلفع�ب اإلن�ت
كارد لتقي�م مخاطر األعمال والتخف�ف  1عالمات تجار�ة م��فة ("س�اسة مكافحة القرصنة")،ذات ومنتجات  من برنامج ماس�ت

                                                
ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف و   *

ورة ال تع�ب اآلراء الواردة �ن ي ال��بو.  عن بال�ن
 آراء األمانة أو الدول األعضاء �ن

piracy-use/anti-of-are/terms-we-us/vision/who-ttps://www.mastercard.us/en-�مكن النفاذ إليها ع� الرابط:   1
policy.html . 
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ي االعتبار  ")BRAM(" حدتها 
ي و . إ� جانبها  و�ؤخذ �ن

كارد وتحقق �ن من كل  التنبيهات الصادرة�موجب هذە الس�اسة، تقبل ماس�ت
) المتعلقة ببيع  من جهات إنفاذ  ن ها من مصادر إنفاذ القانون (أي أصحاب الحقوق وممثليهم المؤهلني منتج أو خدمة القانون وغ�ي

نت ُيزعم أنها   لطرف آخر. المنتم�ة أو حقوق العالمة التجار�ة  تتعدى ع� حق المؤلفع�ب اإلن�ت

 برنامج تقي�م مخاطر األعمال والتخف�ف من حدتها  . اء ب

طلق .6
�
ي عام BRAM( من حدتها برنامج تقي�م مخاطر األعمال والتخف�ف  أ

ي  2005) �ن
ن �ن ي العمالء المتورطني

للتحقيق �ن
ي 

كارد  تعرفقد و . والتعامل معهم�شاط غ�ي قانوئن من وكاالت إنفاذ القانون أو  تنب�همحتمل من خالل  تعديوجود عن ماس�ت
 . ي  )BRAM( ي�م مخاطر األعمال والتخف�ف من حدتها برنامج تق �قوم ف��قو أصحاب الحقوق أو تحقيق داخ�ي

بالتحقيق �ن
ي موقع الع�  "تتبع" العمل�ة المال�ةالنشاط المزعوم وقد �قوم ب�جراء 

وئن كارد  للتأ�د منالمخالف  اإلل��ت  لدفعلقبول بطاقات ماس�ت
ي الموقع 

ي �ن
وئن كارد الذي �قوم اإلل��ت  . بعمل�اتههذا التاجر من خالله وتحد�د ه��ة المستحوذ أو عم�ل ماس�ت

ي و ذلك التاجر.  �شأنالمستحوذ  فسُ�خطر ، غ�ي ممتثل للضوابطالتاجر  و�ذا ُوجد أن .7
�جب ع� المستحوذ التحقيق �ن

ي توصل إليها والتأ��د ع� أن جميع األ�شطة غ�ي القانون�ة قد توقفت.  كارد بالنتائج اليت المستحوذ أن  جزم�ذا و المشكلة و�بالغ ماس�ت
كارد بأدلة دامغة تثبت هذە النت�جة.  متورطا التاجر لم �كن  ، ف�جب ع� المستحوذ تزو�د ماس�ت ي

ي �شاط غ�ي قانوئن
ن أن و �ن �ذا تبني

ي  تورطالتاجر قد 
ي �شاط غ�ي قانوئن

ي قاعدة الب�انات ، ف�جب ع� المستحوذ اإلبالغ عن التاجر عالقته به المستحوذ  وأوقف�ن
�ن

MATCH �ي المخاطر العال�ة). (تنب
كارد للتحكم �ن  أوقف�ي قاعدة ب�انات للتجار الذين (أداة التنب�ه)  MATCHوه ماس�ت

كارد.  �سبب ون عالقتهم بهمالمستحوذ كارد من تقي�مات عدم وانتهاك قواعد ومعاي�ي ماس�ت ي ختام التحقيق، �ستف�د ماس�ت
�ن

ي  ارتكابلردع  للضوابط االمتثال
ا مع أي �شاط غ�ي  وإل�صال مستقبال  �شاط غ�ي قانوئن رسالة مفادها أنه ال يوجد أي �سامح مطلق�

كارد.  ي داخل شبكة ماس�ت
 قانوئن

 والتحد�ات األخرىالمال�ة المعامالت  بي�ضت) أ

ا  تبي�ض .8 ي  المتورطونالمعامالت أو التخص�م) هو تكت�ك شائع �ستخدمه التجار  تخص�مالمعامالت (ُ�طلق عل�ه أ�ض�
�ن

ي �شاط غ�ي 
كارد، وهو  ا�تشافهم من قبل لتفادي قانوئن كارد. أمر المستحوذ وماس�ت �حدث و محظور بموجب قواعد ومعاي�ي ماس�ت

ي من خالل حساب  مدفوعات بتم��ر المعامالت عندما �قوم التاجر  تبي�ض
تمت الموافقة الخاص به الذي تاجر ال�شاط غ�ي قانوئن

ي موقع  ألجلعل�ه 
وئن ي موقع سواء بالول�س للمستحوذ أي درا�ة . عن الذي تمت ف�ه عمل�ة البيع مختلف إل��ت

وئن المخالف،  اإلل��ت
ي موقع الأو 

وئن .  اإلل��ت ي
تاجر ع�  وافق مستحوذ ع� حصولع� سب�ل المثال، فالذي �عالج مدفوعات النشاط غ�ي القانوئن

ي موقع البيع األحذ�ة ع�ب اض غر تاجر أل بال الخاص حسابال
وئن التاجر، س�قوم  انضمامأثناء عمل�ة و . goodshoes.com اإلل��ت

ي أي منتجات أو خدمات غ�ي قانون�ة ثم السماح للتاجر  عرضللتأ�د من عدم  goodshoes.comالمستحوذ بمراجعة موقع 
بتل�ت

كارد  باستخدام المدفوعات ا ينشط التاجر  ذلكإال أن متجر أحذ�ة.  ةبصفتبطاقات ماس�ت ي أ�ض�
ي بيعموقع �ن

ي مختص �ن
وئن  إل��ت

. عندما بأي ط��قة من الطرق والذي ال �دري به أو �كتشفه المستحوذ  fakewatches.com عنوانهم��فة الفاخرة الساعات ال
اء ع�  ي  موقعال�قوم حامل البطاقة بعمل�ة �ش

وئن  الخاص  حسابال") ع�ب ُتبّ�ضالمعاملة (أو " ُتمّرر ، fakewatches.com اإلل��ت
عد ألجللذي التاجر اب

�
ي  لموقعا أ

وئن  . goodshoes.com اإلل��ت

ي تبي�ض�قع ع� عاتق المستحوذين مسؤول�ة التأ�د من أن التجار و  .9
ن �ن كارد أنه قد و المعامالت.  غ�ي متورطني تدرك ماس�ت

ن أحد الجهود الفعالة  إال أن، ووضع حد لها�تشاف هذا النشاط  �صعب ي أتت أ�لها �ي الم�ج بني ممارسات العنا�ة الواجبة  اليت
اعات لل والرصد الفعال، المتينة ن ون�ة تكنولوج�ا ، واستخدام �شأنها معامالت وال�ن  لرصد  )الزحف ع� ال��ب( فحص المواقع اإلل��ت

ون�ةقع امو المحتوى   . اإلل��ت

ي عدم و  .10
ا يتمثل �ن كارد تحد�� تها �اإلضافة إ� ذلك، تواجه ماس�ت ي حقوق المل��ة الفك��ة،  خ�ب

أو عدم امتال�ها للمل��ة �ن
ة مع التاجر أو أي رؤى حول المل��ة أو العالقات التعاقد�ة مع موض�ع التعديالفك��ة  كارد ل�س لديها عالقة مبا�ش . كما أن ماس�ت

كارد غ�ي قادرة ع� وجراء ذلكال��انات األخرى.  ا ما تكون ماس�ت ا ب الجزم، غالب� المل��ة الفك��ة دون  يتعدى ع�أن التاجر يبيع منتج�
 تأ��د من صاحب حق المل��ة الفك��ة أو تطبيق القانون. 

 التجار رصد ب) برنامج 

ن لجهات خارج�ة الذين �ساعدون المستحوذين ع�  رصد هناك العد�د من مزودي خدمة  .11 النشاط غ�ي  رصد التجار التابعني
ي ذلك 

، بما �ن ي
كارد برنامج أ�شأت مو المعامالت.  تبي�ض أي إشارات ع�القانوئن  �حث وهو برنامج االخت�اري.  التجار  رصد اس�ت

كارد وتقد�م تقار�ر شه��ة  لدىالخاص بهم مزود خدمة رصد التجار ن ع� �سج�ل يالمستحوذ ن ماس�ت  التجار الشبك�ةعناو�ن  تبني
ي  كارد ت ما وجدو�ذا لحصول ع� ائتمان مقابل تقي�مات عدم االمتثال المحتملة. ل للرصد  تخضعاليت  تم رصدە تاجرا  أن الحقا  ماس�ت

ي إطار 
ي و/أو برنامج رصد التجار �ن

ي �شاط غ�ي قانوئن
برنامج رصد جميع متطلبات  المستحوذ  واستو�ن معامالت،  تبي�ضمتورط �ن

ا  تتيح، فقد التجار  ا جزئ�� كارد تخف�ف� : �جب ع� او . المعمول بها  تقي�مات عدم االمتثاللماس�ت لمستحوذ تتضمن المتطلبات ما ��ي
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كارد �سج�ل  ي التاجر  رصد مزود خدمة رصد التجار ، و�جب ع� مزود خدمة رصد التجار الخاص به لدى ماس�ت باستمرار  المعين
كارد مزود خدمة رصد التجار و�جب ع� المستحوذ/  ، و�جب ع� المستحوذ اتخاذ ذلك الرصد  تثبتتقد�م تقار�ر شه��ة إ� ماس�ت

ي إجراءات فور�ة عند 
و�جب ع�  ،عن التاجر المحدد  )BRAM(برنامج تقي�م مخاطر األعمال والتخف�ف من حدتها  منإخطار تل�ت

 تقد�م تق��ر عن الحادث ف�ما يتعلق بالتاجر المحدد. مزود خدمة رصد التجار المستحوذ/ 

ا�ات  ج) ال�ش

كارد كل عام مئات حاالت  .12 ي من  ُيزال وجراء ذلكحقوق المل��ة الفك��ة،  التعدي ع�تعالج ماس�ت
المحتوى غ�ي القانوئن

ي لموقع ال
وئن كارد إمكان�ة قبول  توقفلتاجر أو اإلل��ت ي الدفع التاجر بطاقات ماس�ت

تقي�م مخاطر األعمال تعتمد قوة برنامج و . �ن
ا تحد�د ) BRAMوالتخف�ف من حدتها ( ا�ات، ح�ث ال �مكن دائم� ا ما  التعدي ع�ع� ال�ش حقوق المل��ة الفك��ة �سهولة وغالب�

ا من قبل أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة أنفسهم.  تطلب ذلكي كارد بانتظام مع وكاالت إنفاذ القانون، مثل و تأ��د� تعمل ماس�ت
ن وتح�ل القضا�ا إ� ماس ي تتحقق من صحة شكاوى المستهل�ني طة مدينة لندن، اليت طة الخ�الة ال�ند�ة المل��ة و�ش كارد التخاذ �ش �ت

��ف وتتعاوناإلجراءات الالزمة.  ن ا بانتظام مع مجموعات صناع�ة، مثل التحالف الدو�ي لمكافحة ال�ت كارد أ�ض� وجمع�ة الصور  ماس�ت
ي المتحركة،  ا�ات، �مكن للعالمات التجار�ة المشاركة إحالة القضا�ا و . حاب الحقوقأص يتشكل أعضاؤها منواليت من خالل هذە ال�ش

كارد، كما هو و كارد للتحقيق فيها. إ� ماس�ت  ة إ� ماس�ت �اإلضافة إ� ذلك، �مكن ألصحاب الحقوق أنفسهم إحالة القضا�ا مبا�ش
كارد لمكافحة القرصنة.  ي س�اسة ماس�ت

 موضح �ن

ي المخاطر العال�ة (  . ج�م
كارد للتحكم �ن  (أداة التنب�ه) ™) MATCH) (الناجمة عن التجارأداة تنب�ه ماس�ت

ي المخاطر العال�ة (نظام  ُصمم .13
كارد للتحكم �ن ن  ™) MATCH) (الناجمة عن التجارتنب�ه ماس�ت  منالمستحوذين  لتمكني

ةومراجعة معلومات المخاطر  إعداد  �ي أداة �ساعد المستحوذين ع� تنب�ه الوأداة التاجر.  مع اتفاق�ة إبرام ايقبل  العال�ة وال�ب�ي
ن بأو أولئك ال -مخاطر عال�ة  التعاقد معهم�جلب تقي�م التجار الذين �حتمل أن  أثناء العنا�ة  -للقواعد والمعاي�ي  همانتها�اتمعروفني

ي أي عمل معهم
ن من قبل  ،الواجبة وقبل البدء �ن كارد و�ي إلزام�ة للمستحوذين المرخصني .  ،ماس�ت ما لم �حظرها القانون المح�ي

كارد ات تاجر لقبول بطاق معالتوقيع  إ�المستحوذ  يهمعندما و  مساعدة المستحوذ ع� تحد�د ما داة التنب�ه �مكن أل  ،للدفع ماس�ت
ي  معاي�ي ل طبقا قد أن� عالقته بذلك التاجر إذا كان مستحوذ آخر 

معاي�ي �ي وتلك ال. )MATCH Addأداة التنب�ه (إدراج تاجر �ن
ن  سبابمن األ قائمة  ي تج�ي ي تاجر  إدراج اليت

ذلك التاجر �سبب انتهاك قواعد ومعاي�ي عالقته بعندما ين�ي المستحوذ  أداة التنب�ه �ن
كارد  ا قد  ،ع� سب�ل المثالف. ماس�ت ن أن تاجر� ي بمعاي�ي مطالبة المستحوذ من شأن ف ،معامالت غ�ي قانون�ة أتمإذا تبني

ذلك أن ��ن
ي أداة التنب�هالتاجر  ب�دراج

ن باستخدام رمز السبب المحدد.  �ن التاجر  إدراجع� وجه التحد�د سبب  األسباب ن رموز رمز مكل   و�بني
ي أداة التنب�ه

�مكن أن تؤثر هذە المعلومات ع� قرار المستحوذ و بهذا النشاط السابق.  ع� درا�ةأي مستحوذ الحق  �صبحبح�ث  �ن
ي  التاجر  للتوقيع مع وط محددة  المعين جدير  ،لة وتخف�فها. ومع ذلكالمخاطر المحتم لرصد و/أو ما إذا كان سيتم تنف�ذ إجراء أو �ش

ي  توقيع اتفاق�ة معالمستحوذون من  ُ�حظر ح�ث ال  ،ل�ست قائمة سوداء  أداة التنب�هأن  بالذكر 
 . أداة التنب�هتاجر مدرج �ن

 لثثا
�
 خالصة . ا

كارد بمكافحة التعدي ع� المل��ة الفك��ة وتوف�ي شبكة عالم�ة آمنة وذك�ة .14 م ماس�ت ن  وترى. للق�ام بعمل�ات الدفع تل�ت
ي  ا�ات تبادل المعلومات مع مجموعات أصحاب الحقوق وشبكات الدفع و�نفاذ القانون والوكاالت الحكوم�ة اليت كارد أن �ش ماس�ت

كارد وآل�ات الدفع األخرى أمر بالغ األهم�ة لمكافحة  ا لتحد�د االنتها�ات و�نهاء قبول بطاقات ماس�ت حقوق  التعدي ع�تعمل مع�
.  السمعة ذات تعط�ل تدفق األموال إ� الجهات لو�شكالمل��ة الفك��ة.  ي

تتطلع و السيئة المفتاح إلنهاء هذا النشاط غ�ي القانوئن
كارد   وحول السبل الممكنة ،حقوق المل��ة الفك��ة وا�تشافه والتخف�ف من حدته التعدي ع�إ� مواصلة النقاش حول منع  ماس�ت

ي هذا المجال.  إلرساء
ا�ات �ن  م��د من ال�ش

 
 [نها�ة الوث�قة]
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