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ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2021 سبتمي   7التاري    خ: 

ي للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذال
ز
ون  حوار اإللكير

 االجتماع األول
 2021 سبتمي   21

ي مكافحة 
 
نت التقليد التطورات الجديدة ف  والقرصنة عىل اإلنتر

 
و والفلبير  واالتحاد الروسي وجنوب  من إعدادا مساهمات   أفريقياالصير  وألمانيا وهنغاريا وبتر

 
 
 
ة للجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ،  .1 ي هذا يتيحبعد تأجيل الدورة الخامسة عشر

ون  اضًيا إضافًيا  فإن حوارها اإللكتر  افتر
ا
سبيًل

ام للملكية الفكرية حول السياسات  الحوار إلجراء  ي مكافحة  موضوع يركز عىل حوار  هو و ها وإنفاذبشأن إذكاء االحتر
التطورات الجديدة ف 

نت ي هذا اإلطار  هذه الوثيقة وتعرض. التقليد والقرصنة عىل اإلنتر
 مساهمات سبع دول أعضاء. ف 

ي مجال مكافحتناقش مساهمة الصير  او  .2
ي الصير  ف 

نتلتطورات المستجدة ف  من خالل االستفادة  ة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر
ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية، والذي يتضمن نظمن 

، اون بير  مختلف الوكاالت الحكوميةالتع، و ام إنفاذ مزدوجنهج الصير  الفريد ف 
ة إلدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية تحت ا إجراءات استخدام و  كومية لتنظيم األسواقإلدارة الحباإلضافة إىل إعادة الهيكلة األختر

نتاإلنفاذ الموجهة لمكافحة التعدي عىل حقو   . ق الملكية الفكرية عىل اإلنتر

نت من خالل ألمانيا مساهمة تركز و  .3  المسؤولية الجنائيةتطبيق  عىل نهج جديد لمكافحة التعدي عىل الملكية الفكرية عتر اإلنتر
ي تهدف إىل عىل منصات 

ي ذلك أو تروي    ج األعمال غتر القانونية إتاحةالتجارة الرقمية التر
العالمة التجارية والتصميم  التعدي عىل، بما ف 

 المسجل. 

ي مجموعة دول أوروبا الوسىط  المستجداتلمحة عامة عن  هنغاريا مساهمة  وتعرض .4
نت ف  ي إنفاذ الملكية الفكرية عتر اإلنتر

ف 
ي اتخذها أعضاء مجمو ال وتشد  . ودول البلطيق

ة التر ي ذلك عة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيقوثيقة العديد من المبادرات األختر
، بما ف 

ي شكل حمالت 
نت والعديد من التدابتر الوقائية ف  يعية الجديدة لتنظيم دور الوسطاء عتر اإلنتر تنفيذ آليات التنسيق والعمليات التشر

 توعية رقمية. 

و و  .5 ي التناقش مساهمة بتر
ون  ي مكافحة التعدي عىل الملكية الفكرية أثناء جائحة   باعتباره محيط اإللكتر

-كوفيدجبهة جديدة ف 
ي هذه المعركة 19

ي ف 
و متعدد الجوانب لمكافحة نهج بتر  وهي تصفأال وهو مجموعات الجريمة المنظمة.  ،وكذلك العدو الحقيقر

و عىل التعاون بير  سلطات إنفاذ  ،عالوة عىل ذلكو . وإقناعيةئية ووقا تفاعليةعىل الملكية الفكرية من خالل تدابتر  التعدي تؤكد بتر
ي وضع أفضل 

اتيجيير  الذين هم ف 
ي ترتكبها ل لوضع حد حقوق الملكية الفكرية والحلفاء االستر

ي ثالثة وتحديد أطراف  لتعديات التر مرتكتر
نت. وتحقيقا لهذه الغاية ،التعدي درج ،مثل وسطاء اإلنتر

ُ
ي للملكية الصناعية أ

ي القانون الوطت 
والذي بموجبه يجوز  ،حكم جديد ف 

تسىع  ،. باإلضافة إىل ذلكأي طرف ثالث له منصب أو قدرة خاصة قد يكون قادًرا عىل منع استمرار التعدي أو ارتكابهبأن  إصدار األمر 
نت.  و إىل زيادة التعاون الطوعي مع وسطاء اإلنتر  بتر
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 لتصاعد مكتب الفلبير  للملكية الفكرية النهج متعدد األوجه الذي اعتمده  تناقش مساهمة الفلبير  و  .6
ا
الملكية  تعدياتاستجابة

نت أثناء جائحة   نت لمكتب إنفاذ حقوق الملكية و . 19-كوفيدالفكرية عتر اإلنتر تركز المساهمة عىل توسيع صالحيات اإلنفاذ عتر اإلنتر
 ،وزيادة تعاون القطاع الخاص لتعزيز إنفاذ الملكية الفكرية عىل المنصات الرقمية ،ريةكمكتب الفلبير  للملكية الفالفكرية التابع ل 

يىعي لالستجابة للتكنولوجيات الجديدة  عن تحسير  التد ،وتكييف اإلطار التشر
ا
ي و فضال

الوعي عىل الصعيد ابتر الحدودية والنظام القضان 
ي كجزء من نهج

اك الوطت  ي ا بأشهالمجتمع  إشر
 
ي لفلبير  ف

 
نت. ف  مواجهة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر

 عن فعاليتها و  .7
ا
نت فضال ي مختلف التدابتر المتخذة لمكافحة القرصنة عىل اإلنتر

 
وينعكس ذلك  ،تنظر مساهمة االتحاد الروسي ف

نت من ي عتر اإلنتر
ي العديد من التطورات التدابتر هذه  وتتمثل. خالل زيادة استهالك المحتوى القانون 

 
ي ذل ،ف

 
آلية جديدة  سن كبما ف

عىل تطبيقات الهاتف المحمول واتفاقية طوعية موقعة من أصحاب الحقوق ومنصات استضافة  التعدي عىل حق المؤلفلمكافحة 
 . بشكل شي    ع المتعديلمحتوى إزالة االفيديو ومشغىلي محركات البحث بهدف تسهيل التفاعل بير  هذه الجهات الفاعلة وتعزيز 

عىل و فيما يتعلق بجهود إنفاذ الملكية الفكرية.  19-كوفيدالدروس المستفادة خالل جائحة   أفريقيا تناقش مساهمة جنوب و  .8
ي جنوب توضح الوث ،وجه الخصوص

 
عىل التكيف بشعة مع الظروف الجديدة واستخدام  أفريقيا يقة قدرة سلطات اإلنفاذ ف

نت لتسهيل التعاون وتعزيز التدري التكنولوجيات  . والنهوض بأنشطة إذكاء الوعي  وتكوين الكفاءاتب القائمة عىل اإلنتر

: وترد  .9 تيب التاىلي  المساهمات بالتر

 
نت ي مجال مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر

 
ي الصير  ف

 
 3 ............................................................. التطورات المستجدة ف

نت  ي ضوء مكافحة التعدي قانون المسؤولية الجنائية عن تشغيل منصات التجارة اإلجرامية  -نهج ألمانيا الجديد لمكافحة جرائم اإلنتر
ف 

 8 .......................................................................................................................... عىل حقوق الملكية الفكرية

ي مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق
نت ف  ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية عىل اإلنتر

 14 ................................... المستجدات ف 

: أوجه التآزر لتعزيز إجراءات الدولة أثناء جائحة كوفيد ي المحيط الرقمي
ي ف 
 21 ............................................ 19-اإلنفاذ التعاون 

ي مجال التجارة الرقميةنهج الفلبير  لحماية 
 29 .................................................................................. الملكية الفكرية ف 

نت ي مكافحة انتشار المحتوى المقرصن عىل اإلنتر
 35 ................................................................... تجربة االتحاد الروسي ف 

ال للملكية الفكرية  نت لدعم اإلنفاذ الفعَّ  39 .... تحرير القدرات وتعزيز التعاون وتوسيع نطاق أنشطة التثقيف والتوعية -استخدام اإلنتر

 
 
 

 
]يىلي ذلك المساهمات[
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نت التطورات المستجدة ي مجال مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر
 
ي الصير  ف

 
 ف

 
مساهمة من إعداد السيد هان زونليانغ، نائب المدير، شعبة تنسيق مكافحة التقليد والتعدي، مكتب مراقبة إنفاذ القانون، اإلدارة 

، الصير    الحكومية لتنظيم األسواق، بيجير 
 
 
 
 

 ملخص

 
. آخر هذه المساهمة  تبير   ي الصير 

 
نت ف ي مجال مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنتر

 
الوثيقة بعرض نهج الصير  الفريد  وتبدأ التطورات ف

ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية، والذي يتضمن نظام إنفاذ مزدوج 
 
سلطات اإلنفاذ اإلداري من ناحية، وسلطات العدالة يجمع بير  ف

ي الرا بتيستر منالجنائية من ناحية أخرى، وتسلط الضوء عىل التعاون بير  مختلف الوكاالت الحكومية 
ي بمكافحة الفريق الوطت 

ئد المعت 
ة إلدارة الصير  الوطنية للملكية الفك رية التعدي عىل حقوق الملكية الفكرية والتقليد )الفريق الرائد( باإلضافة إىل إعادة الهيكلة األختر

ي مجال مكااإلدارة الحكومية لتنظيم األسواقتحت 
 
فحة . وبعد ذلك، تستعرض هذه المساهمة النتائج اإليجابية للعمل المنسق ف

ي تحققت بفضل تعزيز تنسيق اإلنفاذ وإجراءات اإلنفاذ الموجهة وتنقيح القوانير  واللوائح لجعل 
نت، والتر القرصنة والتقليد عىل اإلنتر

ي تخطط الحكومة الصينية التخاذها لمكافحة 
ا، تلخص المساهمة الخطوات المقبلة التر ً  فعالية. وأختر

إنفاذ حقوق الملكية الفكرية أكتر
. التعدي  نت، مع إبقاء احتياجات المواطنير  والشواغل المجتمعية نصب األعير   عىل حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر

 
 

 
  

                                                
   .ي الويبو

 
ورة آراء األمانة أو الدول األعضاء ف ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلف وليست بالض 

 
 اآلراء الواردة ف
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 .
ً
 مقدمةأوال

 
ي جير  بينغ مراًرا وتكراًرا عىل الحاجة إىل  .1

ة لحماية الملكية الفكرية. وقد شدد الرئيس سر توىلي الحكومة الصينية أهمية كبتر
وعة لجميع المؤسسات.  تكثيف جهود إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ورفع كلفة انتهاك القانون، وحماية حقوق الملكية الفكرية المشر

ي 
 
مرة أخرى أن "االبتكار هو القوة المحركة األوىل للتنمية، وحماية الملكية الفكرية تعتتر حماية لالبتكار".  ، أكد 2020نوفمتر  30وف
ي 
 
 . 1توجيًها مهًما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التعدي تشيانغ كه  ىلي ، أصدر رئيس مجلس الدولة 2021مايو  21وف

 
ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية، ركزت  .2

 
ي بناء آليات وف

 
ة الدولية ف اتيجية وطنية، واستفادت من الختر الصير  عىل وضع استر

 .  للتنسيق، وأقامت تدريجًيا نظاًما يتوافق مع القواعد الدولية ويتكيف مع الخصائص الوطنية للصير 

 
ز لحماية حقوق الملكية الفكرية ثانًيا.   إنشاء نظام ممي 

 
 اآللية المزدوجة .أ

 
وجة تجمع بير  اإلنفاذ اإلداري والعدالة الجنائية فيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية. وثمة تقسيم تتبت  الصير  آلية مزد .3

ي بأسلوب 
ر
ا عىل التالف

ً
واضح للعمل بير  أجهزة اإلنفاذ اإلداري والعدالة الجنائية، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة مع قدرتهما أيض

 فعال ومنسق. 

 
4.  ، ي الصير 

ي ال تشكل جرائم جنائية، سلطات تتعامل وف 
اإلنفاذ اإلداري المعنية مع قضايا التعدي عىل حقوق الملكية الفكرية التر

ي ذلك اإلدارة الوطنية لحق المؤلف
ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، ووزارة الثقافة والسياحة، واإلدارة العامة للجمارك واإلدارة  بما ف 

، واإلدارة الوطنية للمنتجات الطبية. الحكومية لتنظيم األسواق، واإلدارة  الوطنية لإلذاعة والتلفزيون، واإلدارة الوطنية للغابات والمراعي
ي حالة وجود أدلة 

ي بها شبهة جرائم جنائية متعلقة بالملكية الفكرية. وف 
وعىل الجانب اآلخر، تتوىل سلطات األمن العام القضايا التر

حول هذه القضاي
ُ
 ا إىل النيابات للمقاضاة وإىل المحاكم إلصدار الحكم. قاطعة ووقائع ملموسة، ت

 
كة لوكاالت متعددة .ب  الجهود المشتر
 
ي عام  .5

ي الصير  عدة وكاالت. وف 
ي جهد يرمي إىل تعزيز القيادة الموحدة لمكافحة 2011تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية ف 

، ف 
ي الرائالتعدي عىل الملكية الفكرية، أنشأت الصير  

ي بمكافحة التعدي عىل حقوق الملكية الفكرية والتقليد )الفريق الفريق الوطت 
د المعت 

ا وطنًيا للتعاون 2، برئاسة مجلس الدولةالرائد(
ً
ي والبلديات وكاالت مناظرة، مما صنع مشهد

. كما أنشأت المقاطعات ومناطق الحكم الذانر

 . ابط الرأسي ي والتر
 األفقر

 
ي عام  .6

لمكتب العام لمجلس الدولة إخطاًرا خاًصا بتعديل تشكيل الفريق الرائد. ، أصدر ا2018وبعد اإلصالح المؤسسي ف 
وحالًيا، السيد/ وانغ يونغ، عضو مجلس الدولة، هو رئيس الفريق. ويعمل السيد/ تشانغ جونغ، وزير اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق، 

 والسيد/ منغ يانغ، نائب األمير  العام لمجلس الدولة، كنائبير  للرئيس. 

 
ي ذلك السلطات اإلدارية أو سلطات إنفاذ القانون )مثل اإلدارة الحكومية لتنظيم  27ضم الفريق الرائد اآلن وي .7

وكالة عضو، بما ف 
واإلدارة الوطنية لحق المؤلف، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، ووزارة الثقافة إدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية، و  ،األسواق

الجنائية )مثل وزارة األمن العام، والمحكمة  العدالةدارة العامة للجمارك، واإلدارة الوطنية للمنتجات الطبية(، وأجهزة والسياحة، واإل 
صالح، الشعبية العليا، والنيابة الشعبية العليا( وكذلك وكاالت إدارة االقتصاد الكىلي واإلدارة الصناعية )مثل اللجنة الوطنية للتنمية واإل 

                                                
انظر  ،لمزيد من المعلومات   1

http://english.www.gov.cn/premier/news/202105/21/content_WS60a7b05ac6d0df57f98d9dd5.html . 
ي الصير  2017لمزيد من المعلومات حول عمل الفريق الرائد، انظر وانغ شنغىلي وروي وينبياو )   2

 
ي  -(، تنسيق إنفاذ الملكية الفكرية ف

تجارب عىل المستويير  الوطت 
(؛ متاح عىل WIPO/ACE/12/5 Rev. 2من الوثيقة  17-3والمحىلي )الصفحات 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381796 .  

http://english.www.gov.cn/premier/news/202105/21/content_WS60a7b05ac6d0df57f98d9dd5.html
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381796


WIPO/ACE/OD/1/2 
5 
 
 

عة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التجارة(. وقد أنسر  مكتب الفريق الرائد لدى اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق وهو ووزارة الصنا
 يتوىل العمل اليومي للفريق. 

 
 تحسير  كفاءة نظام إنفاذ القانون  .ج

 
ي عام  .8

 
نظيم األسواق من أجل تنسيق ، أجرت الحكومة الصينية إصالًحا مؤسسًيا، ونتج عنه إنشاء اإلدارة الحكومية لت2018ف
وموارد اإلنفاذ والنهوض بنهج شامل لتنظيم األسواق وإنفاذ القانون. ومن أجل تحسير  نظام الملكية الفكرية، أعيدت  اإلداريةالتدابتر 
ي اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق. إدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية هيكلة 

 
مجت ف

ُ
 ود

 
ا. وتوفر  .9

ً
إرشادات عملية لفرق إدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية واآلن يضطلع كل من اإلدارتير  بدوره ولكنهما يتعاونان أيض

، كما تصوغ وتوجه تطبيق معايتر تحديد حقوق العالمات التجارية  ي
اءات عىل الصعيد الوطت  إنفاذ حقوق العالمات التجارية والتر

اءات وما يشكل تعد ًيا عليها، وتتوىل االختبار والمصادقة وتضع المعايتر األخرى ذات الصلة بمجال إنفاذ حقوق العالمات التجارية والتر
اءات، مع إنفاذ محدد يقوم ب ي الوقت نفسه، تنظم اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق وتقود إنفاذ العالمات التجارية والتر

 
اءات. وف ه والتر

اف الشامل  ات فريق إنفاذ اإلشر اءات والمؤشر ي مجاالت مثل العالمات التجارية والتر
 
عىل السوق، وهو المسؤول عن إنفاذ القانون ف

 مكافحة االحتكار والمعدات الخاصة. و الجغرافية وجودة اإلنتاج وسالمة األغذية وتسعتر السلع 

 
ا. 
ً
نتثالث ي مجال مكافحة التقليد والقرصنة عىل اإلنير

ز
 نتائج إيجابية ف

 
ا  .10

ً
ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية، ُيعزز مكتب الفريق الرائد واإلدارة تنفيذ

لقرار الحكومة الصينية أعاله بتعزيز القيادة الموحدة ف 
ي عملهما، ويوحدان جهودهما من أجل تعزيز تنظيم وإنفاذ حقوق العالمات 

ابط الرأسي ف  ي والتر
الحكومية لتنظيم األسواق التعاون األفقر

اءات وعة وبالتاىلي الحد من التعديات عىل حقوق الملكية الفكرية.  التجارية والتر
وحق المؤلف وقواعد مكافحة المنافسة غتر المشر

ة بمزيد من التفصيل.   وتصف الفقرات التالية العمل المنفذ عىل مدار السنوات األختر

 
 تعزيز التنسيق .أ

 
ي بداية كل عام، يعقد الفريق الرائد مؤتمًرا وطنًيا عن بعد مع ال .11

وكاالت األعضاء حول مكافحة التعدي عىل حقوق الملكية ف 
ا لذلك. 

ً
 الفكرية من أجل تلخيص العمل المنجز وتقييم المشكالت وتعيير  المهام وفق

 
ا رئيسية تتعلق بالعمل مع تحديد المهام الرئيسية وإسناد 2012ومنذ عام  .12

ً
، يصدر الفريق الرائد بصفة سنوية نقاط

ي نهاية كل المسؤوليات. وكهدف رئيسي ل
نت". وف  لتنفيذ، تشمل النقاط الرئيسية السنوية بانتظام "مكافحة التعدي والتقليد عىل اإلنتر

ي 
ي نظام التقييم المعت 

دمج نتائج التقييم ف 
ُ
ي الفريق الرائد أداء السلطات المحلية. ولضمان الفعالية، ت

 . عام، تقّيم الوكاالت األعضاء ف 

 
 إجراءات اإلنفاذ المستهدفة .ب

 
ي  .13

ي تهدف إىل 2021و 2020عامير  متتاليير  )ف 
(، أطلقت اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق حملة "القبضة الحديدية"، التر

ي 
اءات. وتركز الحملة عىل التعدي عىل المنتجات الرئيسية، بما ف  وعة، مثل التعدي عىل العالمات التجارية والتر قمع األعمال غتر المشر

نتذلك المنتجات المتعلقة بالصح ي كل من األسواق المادية الرئيسية وسوق اإلنتر
، 2021. وبحلول الرب  ع األول من عام 3ة والسالمة، ف 

 حالة تعدي عىل حقوق الملكية الفكرية.  46000كان قد اكتمل التحقيق والمعالجة بشأن أكتر من 

 
ة من أكتوبر إىل ديسمتر  .14

ي الفتر
ي  اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق، نفذت، 2020وف 

بالتعاون مع الوكاالت األعضاء األخرى ف 
نت، أحدث إصدار من اإلجراء الخاص " ك بير  الوزارات بشأن تنظيم سوق اإلنتر

نتاالجتماع المشتر عت  " عملية سيف اإلنتر
ُ
ي ت
والتر

                                                
ي لإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق عتر ا   3

ون  : يتوفر مزيد من المعلومات حول حملة القبضة الحديدية )باللغة الصينية( عىل الموقع اإللكتر لرابطير 
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/201904/t20190426_293160.html  )اإلصدار األول(

(.  http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/zfjcj/202004/t20200428_314779.htmlو ي
 )اإلصدار الثان 
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اف ونية، وم باإلشر نت. وكان هذا اإلجراء الخاص يرمي إىل تعزيز إنفاذ قانون التجارة اإللكتر عالجة القضية المهمة عىل سوق اإلنتر
ونية  كات التجارة اإللكتر امات شر نت، واالضطالع بمسؤوليات والتر  المتعلقة ببيع السلع المتعدية عىل حقوق الملكية الفكرية عتر اإلنتر

نت وعة عىل اإلنتر نت. وخالل "4والحد من ممارسات المنافسة غتر المشر مة للسوق عملية سيف اإلنتر
ّ
"، فحصت السلطات الُمنظ

نت، وحذفت  4.38المحلية ما يقرب من  ي ومتجر عتر اإلنتر
ون  ي من قوائم المعروضات،  233,900مليون موقع إلكتر

منتج غتر قانون 
ي  23,100وطلبت من 

 
نت بشكل فعال  19,900موقًعا إزالة منتجات وحققت ف حالة وعالجتها، مما أدى إىل تطهتر سوق اإلنتر

وعة ألصحاب الحقوق والمستهلكير  عىل حد سواء. وح  ماية الحقوق المشر

 
ي عام  .15

 
، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا 2020وف ي الصير 

 
ي ف

ان  ، نفذت اإلدارة الوطنية لحق المؤلف، بالتعاون مع إدارة الفضاء السيتر
بغية مكافحة التعدي عىل حق المؤلف فيما نت"، عملية سيف اإلنتر من اإلجراء الخاص " 2020المعلومات، ووزارة األمن العام، إصدار 

نت. وركز اإلجراء  ونية ووسائل التواصل االجتماعي والتعليم عتر اإلنتر يتعلق بالمصنفات السمعية البضية ومنصات التجارة اإللكتر
نت ومنصات تبادل المعا  الُمقدمة عتر اإلنتر

ي ألعاب الفيديو والموسيقر
 
ي التأكيد عىل الخاص عىل إنفاذ حق المؤلف ف

 
رف، واستمر ف

نت للمصنفات األدبية والرسوم المتحركة والقصص المصورة والخدمات  نتائج اإلجراء الخاص السابق فيما يتعلق بالتوزي    ع عتر اإلنتر
مليون رابط منتهك لحق المؤلف، وأغلق  3.24السحابية وتطبيقات الهاتف المحمول. وخالل اإلجراء الخاص، ُحذف ما يقرب من 

ي  2884
 
ا للهاتف المحمول. وحققت السلطات ف

ً
نت وعالجت هذه  724موقًعا أو تطبيق حالة تعدي عىل حق المؤلف عتر اإلنتر
ي  301جريمة جنائية، حيث بلغت القيمة اإلجمالية للتعدي  177الحاالت، وكان من بينها 

 
، وتوسطت ف ي

ا  925مليون يوان صيت 
ً
نزاع

نت. وقد  اف عىل كبار مزودي خدمة بشأن حق المؤلف عتر اإلنتر نت، وعزز اإلشر أدى ذلك إىل خلق بيئة صديقة لحق المؤلف عتر اإلنتر
نت عىل الوفاء  كات اإلنتر ا شر

ً
، وشجع أيض ي نت الذين يعرضون األفالم أو الموسيقر أو الكتب أو يقدمون خدمات التخزين السحانر اإلنتر

 بمسؤولياتها. 

 
ت قائمة  .16 شر

ُ
ي دفعات بغية حماية  71اإلنذار المبكر المكونة من وباإلضافة إىل ذلك، ن

ا رئيسًيا، أفالم بالتحديد، عىل ثمان 
ً
مصنف

ازي. وبناءا عىل هذه القوائم، ُيطلب من مزودي الخدمات الشبكية اتخاذ إجراءات لحماية المصنفات الرئيسية  حق المؤلف بشكل احتر
ة إصدار الفيلم:   خالل فتر

 

  ي القائمة؛ مزودي الخدمات اللال يجوز
ة أن يوفروا المصنفات الواردة ف   شبكية الذين يقدمون المحتوى مباشر

  ي
يجب عىل مزودي الخدمات الشبكية الذين يوفرون مساحة تخزين منع المستخدمير  من تحميل المصنفات الواردة ف 

 القائمة؛ 

  ي
ونية ومتاجر التطبيقات التر ي معالجة يجب عىل مزودي خدمات الويب ومواقع التجارة اإللكتر

 توفر روابط البحث أن تشع ف 
ي 
التبليغات الواردة من مالك حق المؤلف بشأن حذف المحتوى المتعدي أو فصل الروابط المتعدية عن المصنفات الواردة ف 

 القائمة.  
 
 تنقيح القوانير  واللوائح .ج
 

اءات وق2019منذ عام  .17 انون حق المؤلف لتحسير  نظام ، أجريت تعديالت عىل قانون العالمات التجارية وقانون التر
ي حاالت التعدي. 

 التعويضات وزيادة العقوبات ف 

 
ي أغسطس  .18

. األحكام المتعلقة بإحالة أجهزة إنفاذ القانون اإلداري للقضايا ذات الشبهة الجنائية، عدل مجلس الدولة 2020وف 

لجنائية المتعلقة بالتعدي عىل الملكية الفكرية، مما لتحديد إجراءات إحالة القضايا ذات الشبهة ا 3وأضيفت فقرة ثانية إىل المادة 
 يوطد الصلة بير  اإلنفاذ اإلداري والعدالة الجنائية فيما يخص مسائل الملكية الفكرية. 

 
ي أغسطس  .19

اك مع تسعة كيانات، بما فيها المحكمة الشعبية العليا والنيابة  2020وف  ا، أصدر مكتب الفريق الرائد، باالشتر
ً
أيض

ي توضح بالتفصيل النطاق واإلجراءات وطرق "آراء حول تعزيز التخلص من المنتجات المقلدةعليا ووزارة األمن العام، "الشعبية ال
، والتر

   التخلص من السلع المقلدة. 

 

                                                
نت )بالصينية(، انظر    4  . htmlhttp://gkml.samr.gov.cn/nsjg/wjs/202010/t202010.322742_30لمزيد من المعلومات حول عملية سيف اإلنتر



WIPO/ACE/OD/1/2 
7 
 
 

ي نوفمتر  .20
 
عملية وضع المعايتر إدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية ، قادت اإلدارة الحكومية لتنظيم األسواق و 2020وف

ي منصات التجارة 
 
ونية بهدف دعم توجيه األطراف ف الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها عىل منصات التجارة اإللكتر

ونية.  ونية نحو تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها وتحسير  بيئة التجارة اإللكتر
 اإللكتر

 
ي مارس  .21

 
نتواق ، أصدرت اإلدارة الحكومية لتنظيم األس2021وف اف عىل المعامالت عتر اإلنتر ي التدابتر اإلدارية لإلشر

، والتر
نت، وتنظيم نماذج األعمال الجديدة، ومسؤوليات مشغىلي المنصات  حددت قضايا رئيسية مثل تسجيل الكيانات التجارية عتر اإلنتر

 وحماية حقوق المستهلك. 

 
ي عام  .22

 
ي إشعاًرا  ، أصدرت اإلدارة الوطنية لحق المؤلف2020وف

 
ي مصنفات التصوير الفوتوغراف

 
بشأن تنظيم حق المؤلف ف
ي مجال إنفاذ القانون اإلداري لحق المؤلف

 
 . 5وإشعاًرا بشأن زيادة تعزيز فحص األدلة والبت بشأنها ف

 
ي مايو  .23

 
ك إدارة الصير  الوطنية للملكية الفكرية ، أصدرت 2021وف آراء حول تعزيز التنسيق ووزارة األمن العام بشكل مشتر

 . 6لنهوض بحماية الملكية الفكريةل

 
 ا. الخطوات المقبلةرابعً 

 
ة 2021يعتتر عام  .24 ا عام تضافر الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية  7هو العام األول للخطة الخمسية الرابعة عشر

ً
وأيض

نت، مع  ومكافحة التقليد والقرصنة. وستواصل الصير  تعزيز التنسيق بشكل عام وتغليظ عقوبات التعدي عىل الملكية الفكرية عتر اإلنتر
 عن ذلك، ستواصل الصير  ترك

ا
كتر  عىل احتياجات المواطنير  والشواغل االجتماعية. فضال

تر  جهودها عىل األساليب التنظيمية التر
ا عىل البناء التعاو

ً
ي الوقت نفسه أيض

كز ف  ا لذلك، وستر
ً
ي المبتكرة لزيادة القدرة عىل تتبع مصدر التعديات وتوجيه إجراءات اإلنفاذ وفق

ن 
ي من نموذج جديد لمكافحة التعدي عىل الملكية الفكرية، وذلك

ي واالستفادة بشكل تعاون 
من أجل حماية الحقوق  والتنظيم التعاون 

وعة ألصحاب الحقوق والمستهلكير  بشكل فعال.   والمصالح المشر

 

 

 

 

 ]نهاية المساهمة[

                                                
 http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/346726.shtmlانظر )بالصينية(،    5
 . http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12233/353790.shtmlو
 . tm05/24/content_5611192.h-http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021انظر )بالصينية(،    6
ة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واألهداف البعيدة المدى حتر عام  7 ي جمهورية الصير  الشعبية.  2035موجز للخطة الخمسية الرابعة عشر

 
  ف
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نت  ي ضوء قانون المسؤولية الجنائية عن تشغيل  -نهج ألمانيا الجديد لمكافحة جرائم اإلنتر
 
منصات التجارة اإلجرامية ف

 مكافحة التعدي عىل حقوق الملكية الفكرية
 
، مسؤولة إدارية، الوزارة االتحادية للعدل وحماية المستهلك،  ي

ي سر
، والسيدة دورونر ي

مساهمة من إعداد السيد تيم ويرنر، مسؤول قانون 
، ألمانيا  *برلير 

 
 
 

 ملخص

 
نت تبادل السلع والخدما ط اإلنتر ة، أصبحت تجارة السلع لقد بسَّ ي السنوات األختر

 لألفضل. فق 
ً
ت بالعديد من الطرق، ولكن ليس دائما

نت من خالل منتديات وأسواق معينة  ي تتعدى عىل حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر
مثل تجارة العديد من السلع  -والخدمات التر

ي يمكن التفكتر فيها مشكلة مستمرة تستلزم التعجي -والخدمات غتر القانونية األخرى 
ُهج التر

ُ
ُهج جديدة. ومن بير  الن

ُ
ل باستحداث ن

ي يستهدف بشكل مباشر 
ي قانونها الجنان 

 
 ف
ً
 جديدا

ً
تشديد القوانير  الجنائية. ومن أجل سد الثغرات القانونية، استحدثت ألمانيا بندا
ي 
 مكافحة المنصات التر

نت، ويتوّخ َّ تهدف إىل التمكير  من ارتكاب جرائم جنائية معينة أو  مقدمي منصات التجارة اإلجرامية عىل اإلنتر
الة لمكافحة  ث خيارات تحقيق فعَّ

َ
ستحد

ُ
 عىل ذلك، سوف ت

ا
وي    ج لها، ومنها التعدي عىل العالمات التجارية والتصاميم. وعالوة التر

نت، وجمع بي نت، مثل مراقبة االتصاالت، وعمليات البحث عىل اإلنتر ونية. ولن الجرائم الجنائية عىل اإلنتر انات ارتياد المواقع اإللكتر
ي للسلع والخدمات. 

 يتأثر مشغلو المنصات الذين يهدف نموذج أعمالهم إىل البيع القانون 
 

  

                                                
ورة عن آراء أمانة الويبو أو أي من الدول األع * عترر بالض 

ُ
ي هذه الوثيقة إال عن رأي كاتبها فقط، وال ت

 
عترر اآلراء الواردة ف

ُ
 ضاء فيها. ال ت
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. المعلومات األساسية
ً
 أوال

 
ي يونيو  .1

 
ي للملكية الفكرية ف عن التعدي عىل حقوق الملكية  2020تقريره المرحىلي لعام  2020نشر مكتب االتحاد األورونر

ي جرائم الملكية الفكرية بموجب القانون الجديد: لفكريةا
 
 .  وكانت النتائج التالية ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالنظر ف

 
نت عىل  - ي يتبناها المقلدون اإلنتر

دة ومتنامية. وتستخدم نماذج األعمال التر
َّ
مثل ممارسات التقليد والقرصنة مشكلة معق

ُ
ت

 نطاق واسع لتوزي    ع منتجاتهم. 
-  

ً
للقيمة العالية المرتبطة بالملكية الفكرية، فإن التعدي عليها بمثابة نشاط إجرامي ُمرب  ح ينطوي عىل مستوى  نظرا

ي حالة اكتشافه. 
 
ض للعقاب ف  من المخاطر من حيث احتمالية اكتشافه أو التعرُّ

ً
 منخفض نسبيا

ي عمليات التقليد  -
 
ة ف  كبتر

ا
مة مشاركة

َّ
ن جرائم الملكية الفكرية تشارك مجموعات الجريمة المنظ  ما تقتر

ً
والقرصنة. وغالبا

بِلغ عن حالة واحدة 
ُ
ي بعض األحيان؛ وقد أ

 
بأنواع أخرى من الجرائم مثل غسيل األموال واالتجار بالبشر والعمل القشي ف

ي مرتبطة بمنظمة إرهابية ي االتحاد األورونر
 
 . 8ف

 
رق مكافحة التقليد إصالح .2

ُ
، قد يكون من بير  ط

مَّ
َ
ي وتكييفه بما يالئم نماذج األعمال اإلجرامية الحديثة  ومن ث

القانون الجنان 
ي أداء مهمته لردعها. 

 تكون جرائم الملكية الفكرية "جرائم منخفضة الخطورة" وأن يكون بمقدور القانون الجنان 
َّ
 لضمان أَّل

 

. المشكلة
ً
 ثانيا

 
ي )انظر، عىل الرغم من أن أنشطة التعدي عىل الملكية الفكرية عىل اإلنتر  .3

ي الماض 
نت قد خضعت بالفعل للمالحقة الجنائية ف 

ي  143: البند 1عىل سبيل المثال، المرفق 
(، فقد استهدفت تلك المالحقة حتر اآلن المتعدي ف  ي

من قانون العالمات التجارية األلمان 
 ما ال يعرض مشغلو المنصات السلع بأنفسهم، بل يتيحون للغتر عرض 

ً
نت. ويرتكب الجريمة المقام األول. فغالبا ي سوق اإلنتر

السلع ف 
 إذا كان من الم

َّ
ي هذا الصدد، فإنه ال يخضع للمقاضاة إَّل

م الدعم ف 
َّ
ل المنصة قد قد

ر
ي حير  أن ُمشغ

مكن الرئيسية )التعدي( بائع آخر. وف 
(. ويستلزم ذلك إما التواطؤ )التعاون الم ي ارتكبها الغتر

نسب إليه الجريمة الرئيسية )التر
ُ
د( أو التحريض )المشاركة من خالل أن ت تعمَّ

 للقصد. 
ً
 معرفيا

ً
د(. ويتطلب كالهما المعرفة بوصفها مقّوما  الدعم المتعمَّ

4.  
ً
 صعبا

ً
ي حالة التحريض عىل األقل بالسمات األساسية للجريمة الرئيسية، أمرا

ي يجب أن ترتبط ف 
وقد يكون إثبات المعرفة، التر
 إذا لم ي

ا
. فالسلع أو الخدمات من الناحية العملية، خاصة ي يعرضها الغتر

ل المنصة أن يكون عىل دراية بالعروض التر
ر
كن عىل ُمشغ

ل؛ ألن هدفه هو معالجة أكتر عدد ممكن من المعامالت الُمربحة عتر البنية 
ر
ورة للُمشغ  عىل المنصة ليست مهمة بالض 

ً
المتداولة فعليا

اضية دون التحتية.  ويمكن أن تنشأ صعوبات خاصة مع المنصات  ي السوق االفتر
ي يطرح البائع من خاللها السلع ف 

المؤتمتة بالكامل التر
ي الجديد إىل تناول هذه األنماط عىل نحٍو أفضل بموجب القانون 

. وي  هدف القانون الجنان 
ً
ل تنشيط العرض يدويا

ر
أن يكون عىل الُمشغ

 . ي
 الجنان 

 

. القانون الجديد
ً
 9ثالثا

ي  127أ. البند المحوري: البند 
ي األلمان 

 من القانون الجنان 

 
5.  

ً
ي لمكافحة تجارة أنواع مختلفة من السلع والخدمات غتر القانونية، وأصبح بندا

ي األلمان 
ي القانون الجنان 

حدث بند جديد ف 
ُ
است

ت مقتطفات من البند  ي الجديد. ونصَّ
ي القانون األلمان 

 ف 
ً
ي  127محوريا

ي عىل اآلنر
ي األلمان 

 2)انظر المرفق الجديد من القانون الجنان 
 لالطالع عىل النص الكامل(: 

                                                
رية ومكافحة التقليد والقرصنة عن التعدي عىل حقوق الملكية الفكرية: أهمية حقوق الملكية الفكرية، التعدي عىل حقوق الملكية الفك 2020التقرير المرحىلي لعام  8
-https://euipo.europa.eu/tunnel، متاح عتر الرابط:  4الملخص التنفيذي، صفحة  -

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/20
20_Status_Report_on_IPR_infringement_exec_en.pdf 

ي  9
 
ي 2021أغسطس  19ف

شر قانون تعديل القانون الجنان 
ُ
(  -، ن ي

نت )قانون تعديل القانون الجنان  المسؤولية الجنائية عن تشغيل منصات التجارة اإلجرامية عىل اإلنتر
ي الجريدة الرسمية األلمانية للقانون االتحادي، انظر 

 
ف
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ي  127أ( صياغة البند 
ي األلمان 

 من القانون الجنان 

 
وي    ج لها بالسجن لمدة ال  .6 وعة أو التر نت بغرض التمكير  من ارتكاب أفعال غتر مشر ب كل من يدير منصة تجارة عىل اإلنتر

َ
ُيعاق

ب عليه بعقوبة أشد بموجب أحكام أخرى. وفيما يىلي األفعال غتر تزيد عن خمس سنوات أو غرامة مالية، ما لم يكن الفعل 
َ
ُيعاق

ي الجملة األوىل: 
 
وعة بالمعت  المقصود ف  المشر

 ة؛  الجرائم الجنائية الخطتر

  :الجرائم بموجب 

  التعدي عىل عالمة أ ] 143[، والتعدي عىل العالمات الذي يعاقب عليه القانون] 143البنود
ي االتحاد 

ي يعاقب عليه القانونتجارية ف  ي ] 144[، واألورونر
ات المنشأ الجغراف  استخدام مؤشر

 [ من قانون العالمات التجارية،الذي يعاقب عليه القانون

  التعدي عىل تصاميم  65و ]التعدي عىل التصاميم الذي يعاقب عليه القانون[ 51البندين[
 اميم. من قانون التص الجماعة األوروبية الذي يعاقب عليه القانون[

 

  ي
 
نت، سواء ف اضية عىل اإلنتر ي سياق هذا البند كل بنية تحتية افتر

 
نت" ف ي عبارة "منصة التجارة عىل اإلنتر

تعت 
 بعوائق 

ً
ي مناطق يكون النفاذ فيها مقيدا

 
اضية بال قيود أو ف منطقة يمكن النفاذ فيها إىل تلك البنية التحتية االفتر

 سلع أو الخدمات أو المحتويات أو تبادلها. تقنية، ما يمنح إمكانية عرض البشر أو ال
 

 ( ي الجملة األوىل من البند الفرعي
ب كل من يرتكب الجريمة الواردة ف 

َ
 عىل أساس تجاري أو 1ُيعاق

ً
 قائما

ً
( ارتكابا

ة  لت بغرض ارتكاب مثل هذه الجرائم بصورة متكررة، بالسجن لفتر
َّ
ي عصابة تشك

 ف 
ً
عىل أساس كونه عضوا

اوح من ستة أش  هر إىل عشر سنوات. تتر
 

 ( ي الجملة األوىل من البند الفرعي
ب كل من يرتكب الجريمة الواردة ف 

َ
( بقصد التمكير  من ارتكاب جريمة 1ُيعاق

اوح من سنة إىل عشر سنوات" وي    ج لها، بالسجن لمدة تتر ة أو التر  . 10جنائية خطتر
 

 ب( التفستر 

 
، أي  .7  المنصة بالغرض اإلجرامي

ا
وي    ج لها؛ من أجل استبعاد يربط القانون رصاحة التمكير  من ارتكاب أفعال إجرامية معينة أو التر

ي تشغيل منصات تتفق 
ي يتمثل نموذج أعمالها ف 

كات التر ي للشر
. ويضمن ذلك اليقير  القانون 

ً
ِبع نموذج أعمال قانونيا

َّ
ي تت

المنصات التر
، وأنش

ا
م رصاحة دة بأي شكل من األشكال.  عروضها مع القانون. وهذا النوع من المنصات غتر ُمجرَّ طتها التجارية الحالية غتر مقيَّ

 للغرض 
ً
ي حاالت فردية، لتجارة السلع غتر القانونية، وذلك خالفا

ي يستخدمها مستخدمون، ف 
ء نفسه عىل المنصات التر ي

وينطبق السر
اض العنض الموضوعي للجريمة  وع من المنصة. ومن أجل افتر التمكير  من ارتكاب الجرائم أي أن الغرض من المنصة هو  -المشر

وي    ج لها   لبعض العروض غتر  -الجنائية أو التر
ً
ات طريقة عرض المنصة )عىل سبيل المثال، الفئات المحددة مسبقا قد تتضمن المؤشر

 
ً
مة فقط. بل يلزم دائما وري عرض العروض المجرَّ فحص القانونية للسلع( أو العرض العام لعروض السلع عىل المنصة. وليس من الض 

ه الفعىلي ال تمن
ي تعمل عىل إخفاء التوجُّ

ع الظروف المحددة للحاالت الفردية. فالعروض القانونية المنفصلة ذات األهمية الثانوية أو التر
ه إجرامي عام. ومن ناحية أخ

اض وجود توجُّ ر افتر تر
ُ
. وبالمثل، ال يمكن للعروض غتر القانونية المنفصلة أن ت ه اإلجرامي

اض التوجُّ رى، افتر
 ألن هذه مجرد 

ً
ه المنصة. ونظرا ي اإلشارة إىل توجُّ

ة ف  إذا كان العرض ذا طبيعة إجرامية قوية أو غالبة، يمكن أن يكون لذلك قيمة كبتر
عية السلع المعروضة عىل منصاتهم بمبادرة  ات، فإن مشغىلي المنصات ذات األغراض القانونية ليسوا ملزمير  بالتحقق من شر مؤشر

ات األخرى لألغراض اإلجرامية أن تتواجد المنصة عىل الشبكة منهم إذا لم يك عية العروض. ومن المؤشر ن لديهم ما يشتر إىل عدم شر
المظلمة أو الخفية. وذلك ألن القيود المرتبطة بسهولة العثور عىل دوائر معينة تتعارض مع الهدف المعتاد للتداول والتجارة، وهو 

ي يكون ضمان ارتفاع الطلب من خالل استهدا
ي فرض قيود عىل المنصات التر

ف أكتر عدد ممكن من األطراف المعنية. غتر أنه ال ينبىع 
 باحتياطات تقنية خاصة 

ً
ي تعمل عىل الشبكة المظلمة  -النفاذ إليها وإمكانية النفاذ إليها مقيدا

ألن األسواق  -مثل تلك المنصات التر
ي تعرض السلع والخدمات غتر القانونية ت

ي يمكن النفاذ إليها دون قيود )الشبكة المرئية(. الرقمية التر
 عىل أجزاء الشبكة التر

ً
 وجد أيضا

                                                
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s3544.pdf.   وسيدخل القانون حتر  التنفيذ

ي 
 
 . 2021أكتوبر  1ف
 ليست ترجمة رسمية.  10

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s3544.pdf
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ي 100ب، و100أ، و100ب. البنود 
 ز من قانون اإلجراءات الجنائية األلمان 

 
 خيارات  .8

ً
ث أيضا

َ
ستحد

ُ
الة. وست  متسقة وفعَّ

ا
نت مواجهة ن سلطات إنفاذ القانون من مواجهة جرائم اإلنتر

َّ
تحقيق يجب أن تتمك

 عىل استحداث البند 
ا
نت عالوة الة لمكافحة جرائم اإلنتر دَرج الجرائم  127فعَّ

ُ
 لهذه الغاية، ست

ً
. وتحقيقا ي

ي األلمان 
ي القانون الجنان 

 
ف

ر مراقبة االتصاالت )البند 4( و)3) 127المؤهلة )البند  تر
ُ
ي ت
ي قوائم الجرائم التر

 
( ف ي

ي األلمان 
أ من قانون 100( من القانون الجنان 

نت )البند  (، وعمليات البحث عىل اإلنتر ي
(، وجمع بيانات ارتياد 100اإلجراءات الجنائية األلمان  ي

ب من قانون اإلجراءات الجنائية األلمان 
ظ بها )البند 

َ
ونية المحتف (. 2ز )100المواقع اإللكتر ي

 ( من قانون اإلجراءات الجنائية األلمان 

ي  5ج. البند 
ي األلمان 

 من القانون الجنان 

 
ي عىل الرغم من أنها  5نص البند ي .9

ي األلمان 
ي يمكن مقاضاتها بموجب القانون الجنان 

ي عىل الجرائم التر
ي األلمان 

من القانون الجنان 
نت، يكون هناك مرو  ي مكان ارتكابها. وعندما يتعلق األمر بالمنصات واألسواق عىل اإلنتر

 
ي الخارج وال يعاِقب عليها القانون ف

 
كبت ف

ُ
نة ارت

ي تقديم  إىل حد ما 
 
 عىل الجناة تشغيل منصاتهم وخوادمهم من الخارج واالستمرار ف

ً
بشأن موقع ارتكاب الجريمة. ومن السهل جدا

ي ألمانيا. وقد يحاول الجناة، عىل وجه الخصوص، تشغيل منصاتهم من
 
ال تعاِقب عىل تلك الجرائم أو تشغيلها داخل دول  خدماتهم ف

، فإن إضافة االدول تلك مَّ
َ
ي البند  127لبند . ومن ث

 
ي إىل قائمة الجرائم الواردة ف

ي األلمان 
ن  5الجديد من القانون الجنان 

ُّ
سيكفل عدم تمك
ي عن طريق نقل مكان 

الجناة الذين تربطهم صلة شخصية خاصة بألمانيا من الهروب من المالحقة القضائية بموجب القانون األلمان 
ي الخارج إىل

الجرائم. ولمنع التطبيق غتر المحدود للقانون، تستلزم هذه الصلة الشخصية أن يكون ال تعاِقب عىل تلك دولة  عملهم ف 
ي ألمانيا بصورة أساسية. 

 أو يعيش ف 
ً
 ألمانيا

ً
ي مواطنا

 الجان 

 

. الخالصة
ً
 رابعا

 
نت بمختلف أنواعها. وال  127ُيمثل استحداث البند  .10 ي مكافحة بيع السلع غتر القانونية عىل اإلنتر

 ف 
ً
 جديدا

ً
ي أن نهجا

جدال ف 
 فقط من حل شامل يتضمن العديد من المبادرات 

ً
ي لمكافحة التقليد، ولكنه قد يكون جزءا

ي ليس هو الحل النهان 
تشديد القانون الجنان 

ي الملكية الفكرية بموجب البند 
يعية األخرى. وُيقر النظر ف  يعية وغتر التشر  بأن جريمة الملكية الفكرية ليست غتر ضارة 127التشر

ً
، أيضا

 ولكنها جريمة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة عىل صحة المستهلك باإلضافة إىل عواقبها االقتصادية الهائلة. 

 
 
 
 

 [األول]يىلي ذلك المرفق 
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 األولالمرفق 

 

 والعالمات األخرىقانون حماية العالمات التجارية 

 التعدي عىل العالمات الذي يعاقب عليه القانون - 143البند 

 
وعة . 1 ي مجال التجارة بطريقة غتر مشر

 
ي ف

 أي شخص يرتكب اآلنر

  (؛2) 14من البند  2أو  1يستخدم عالمة بما يخالف الفقرة رقم 

  ابع الممتر  لعالمة تجارية ذات سمعة ( بقصد استغالل الط2) 14من البند  3يستخدم عالمة بما يخالف الفقرة رقم
ار بهما؛  طيبة أو سمعتها أو اإلرص 

  ي 4) 14من البند  1يضع عالمة بما يخالف الفقرة رقم
 
( أو يعرض مادة تغليف أو تعبئة أو وسيلة تعريف أو يطرحها ف

رها للغتر بما يخالف الفقرة رقم 
ر
نها أو يستوردها أو يصد  (، فإن استخدام العالمة4) 14من البند  3أو  2السوق أو يخزر

ر بموجب الفقرة رقم 
َ
 (؛ أو2) 14من البند  2أو  1أ. ُيحظ

ر عىل الغتر بموجب الفقرة رقم 
َ
(، عىل أن يكون الفعل بقصد تسهيل استغالل الطابع الممتر  2) 14من البند  3ب. ُيحظ

ار بهما؛  لعالمة تجارية ذات سمعة طيبة أو سمعتها أو اإلرص 

 (؛ أو2) 15أو عالمة بما يخالف البند  يستخدم تسمية 

  ( بقصد استغالل الطابع الممتر  لتسمية تجارية ذات سمعة طيبة أو 3) 15يستخدم تسمية أو عالمة بما يخالف البند
ار بهما  سمعتها أو اإلرص 

ب بالسجن لمدة تصل إىل ثالث سنوات أو غرامة مالية. 
َ
 يعاق

 
(1)

 أ( )ُملىع َ
 
ي ا ( 2)

لت بغرض ارتكاب مثل هذه إذا ارتكب الجان 
َّ
ي عصابة تشك

 ف 
ً
 عىل أساس تجاري أو عىل أساس كونه عضوا

ً
 قائما

ً
لفعل ارتكابا

ي البند الفرعي )
ي الحاالت الواردة ف 

اوح من ثالثة أشهر إىل خمس سنوات. 1الجرائم باستمرار ف   (، تكون العقوبة السجن لمدة تتر
 
ي الفعل.  ( 3)

وع ف   يعاقب القانون عىل الشر
 
ي البند الفرعي ) ( 4)

ي الحاالت المشار إليها ف 
 بناءا عىل طلب، ما لم تعتتر سلطات 1ف 

َّ
ي بشأن الجريمة إَّل

ذ إجراءات تقاض 
َ
تخ
ُ
(، ال ت

ي المالحقة الجنائية. 
 بسبب المصلحة العامة المحددة ف 

ً
وريا   رص 

ً
 المالحقة الجنائية التدخل بحكم المنصب أمرا

 
ي  ( 5)

ق البند يجوز مصادرة األشياء التر ي )74 تتعلق بالجريمة الجنائية. وُيطبَّ
ي حال Strafgesetzbuchأ من القانون الجنان 

(. وف 
ي البند 

م تعويض  18تأييد دعاوى اإلتالف المشار إليها ف 
ِّ
ي تنظ

 ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية التر
ً
ي اإلجراءات القضائية وفقا

ف 
ر )البنود  ق األحكام المتعلقة بالمصادرة )البنود ج من قان406إىل  403الشخص المتض  طبَّ

ُ
إىل  74ون اإلجراءات الجنائية(، لن ت

 و من قانون اإلجراءات الجنائية(. 74
 
ن عن اإلدانة  ( 6)

َ
وعة تفيد بأن ُيعل ر، وعند إثبات مصلحة مشر ي حال فرض عقوبة، يصدر أمر بناءا عىل طلب من الطرف المتض 

ف 
د الُح 

ر
. عند الطلب. ويجب أن يحد  كم طبيعة النشر

 
(7 ) )

 11)ُملىع َ

                                                
11  t.de/englisch_markeng/index.htmlinterne-im-https://www.gesetze . 
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ي المرفق 
ز
 الثان

 

ي  127البند 
ز
ي األلمان

 
 من القانون الجنان

 
نت  . 1 ب كل من يدير منصة تجارة عىل اإلنتر

َ
وي    ج لها بالسجن لمدة ال ُيعاق وعة أو التر بغرض التمكير  من ارتكاب أفعال غتر مشر

ب عليه بعقوبة أشد بموجب أحكام أخرى. وفيما يىلي األفعال غتر 
َ
تزيد عن خمس سنوات أو غرامة مالية، ما لم يكن الفعل ُيعاق

ي الجملة األوىل: 
 
وعة بالمعت  المقصود ف  المشر

 ة؛  الجرائم الجنائية الخطتر

 رائم بموجبالج 

(، والبند 2أ )176ب، و152، و149(، والبنود 1) 148من البند  3، والفقرة رقم 147، و130، و91أ، و86، و86البنود 
(، 3( و)1ط )184(، والبند 1ج )184(، والبند 1ب )184(، والجملة الثانية من البند 2) 180(، والبند 2ب )176

( فيما 4( و)2( و)1ب )232(، والبند 6( و)5( و)2( و)1أ )232و، 232د، و202ج، و202ب، و202أ، و202والبنود 
(، بموجب 2( و)1) 261، وبموجب البند 260، و259، و236أ، و233، و233( بموجب البنود 5أ )232يتعلق بالبند 

ي الجملة الثانية من البند 
 
وط الواردة ف ، 276، و275، و269، و267أ، و263، و263(، وبموجب البنود 5) 261الشر

 ب،303أ، و303و

ي مجال الرياضة،3( إىل )1) 4البند 
 ( من قانون مكافحة تعاطي المنشطات ف 

 بالبند الفرعي )1) 29من الجملة األوىل من البند  1الفقرة رقم 
ً
( من 3( و)2( والبندين الفرعيير  )6( فيما يتعلق أيضا

 قانون مكافحة المخدرات،

  السلع،( من قانون الرقابة عىل3( إىل )1) 19البند 

 ( من قانون مكافحة المؤثرات النفسانية الجديدة،2( و)1) 4البند 

 ( من قانون المنتجات الطبية،3( إىل )1) 95البند 

( 2) 52من البند  7و 1(، والفقرتير  رقم 1) 52من البند  2و 1الفقرتير  الفرعيتير  "ب" و"ج" ضمن الفقرتير  رقم 
 عن البندين الفرعيير  )3و)

ا
 ( من قانون األسلحة،6)( و5(، فضال

 ( من قانون المتفجرات،3( إىل )1) 40البند 

 من قانون سالئف المتفجرات، 13البند 

 عن 1) 83من البند  5و 4الفقرتير  رقم 
ا
 ( من قانون حماية الملكية الثقافية،4) 83( فضال

 من قانون العالمات التجارية، 144أ و143، و143البنود 

 التصاميم. من قانون  65و 51البندين 
 

ي منطقة يمكن  . 2
نت، سواء ف  اضية عىل اإلنتر ي سياق هذا البند كل بنية تحتية افتر

نت" ف  ي عبارة "منصة التجارة عىل اإلنتر
تعت 

 بعوائق تقنية، ما يمنح إمكانية عرض 
ً
ي مناطق يكون النفاذ فيها مقيدا

اضية بال قيود أو ف  النفاذ فيها إىل تلك البنية التحتية االفتر
 ((. 3) 11 أو السلع أو الخدمات أو المحتويات أو تبادلها )البند البشر 

 
ي الجملة األوىل من البند الفرعي ) . 3

ب كل من يرتكب الجريمة الواردة ف 
َ
 عىل أساس تجاري أو عىل أساس كونه 1ُيعاق

ً
 قائما

ً
( ارتكابا

لت بغرض ارتكاب مثل هذه الجرائم بصورة متكررة، بالس
َّ
ي عصابة تشك

 ف 
ً
اوح من ستة أشهر إىل عشر سنوات. عضوا ة تتر  جن لفتر

 
ي الجملة األوىل من البند الفرعي ) . 4

ب كل من يرتكب الجريمة الواردة ف 
َ
ة أو 1ُيعاق ( بقصد التمكير  من ارتكاب جريمة جنائية خطتر

اوح من سنة إىل عشر سنوات.  وي    ج لها، بالسجن لمدة تتر  12التر
ي ]نهاية المرفق 

 والوثيقة[ الثان 

                                                
 ليست ترجمة رسمية.  12
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ي مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق
 
نت ف ي مجال إنفاذ الملكية الفكرية عىل اإلنتر

 
 المستجدات ف

 
 *مساهمة من إعداد السيد بيتر البودي، رئيس إدارة حق المؤلف، مكتب هنغاريا للملكية الفكرية، بودابست، هنغاريا

 
 
 

 ملخص
 

ي مجال إنف
 
ز المساهمة التالية عىل المستجدات ف

ِّ
ي مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق. ترك

 
نت ف اذ الملكية الفكرية عىل اإلنتر

ل من النفاذ إىل مها أعضاء مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق، ومنها التحوُّ
َّ
ي قد

ح اتجاهات معينة، بناءا عىل التقارير التر
ر
 وتوض

ذها المحتوى المتعدي عتر شبكات النظراء إىل )سوء( استخدام البيا
َّ
ي نف

ُهج المختلفة التر
ُ
 الن
ً
بيرّ  المساهمة أيضا

ُ
نات وخدمات البث. وت

ُهج مبادرات لضمان تحقيق مستوى إأعضاء المجموعة لتحسير  حماية الملكية الفكرية و 
ُ
ي البيئة الرقمية. وتشمل هذه الن

 
نفاذها ف

ي مجال إنفاذ الملكية الفكر 
 
يعية جديدة للتصدي النتهاك أفضل من التنسيق بير  مختلف الكيانات العاملة ف ُهج تشر

ُ
ية باإلضافة إىل ن

ز عىل منع انتهاكا
ِّ
كة اعتمدها غالبية أعضاء المجموعة ترك اتيجية مشتر ح المساهمة استر

ر
، توض

ً
ا نت. وأختر ت الملكية الفكرية عىل اإلنتر

 الملكية الفكرية من خالل إذكاء الوعي العام والتثقيف. 
 
  .

ً
 مقدمة أوال

 
عد حماية جميع أشكال حقوق الملكية الفكرية ومكافحة انتهاك تلك الحقوق من األولويات بالنسبة إىل أعضاء مجموعة بلدان  . 1

ُ
ت

 ب
ً
نت ال يزال مرتفعا  ألن معدل القرصنة عىل اإلنتر

ً
نت أهمية نظرا وجه أوروبا الوسىط والبلطيق. ويكتسي إنفاذ الملكية الفكرية عىل اإلنتر

 با
ا
ي خاص مقارنة

نت يتمثل ف  ي سياق اإلنتر
ل ف  : بينما ألشكال األخرى النتهاكات حقوق الملكية الفكرية. ويمكن مالحظة اتجاه متحور ي

 اآلنر
 ،
ً
ا ، يكتسب )سوء( استخدام البيانات وخدمات البث شعبية. وأختر يل المحتوى المتعدي عتر شبكات النظراء أقل أهمية بكثتر  

أصبح تت 
 أهمية استخدا

ً
ايد أيضا ي تنتهك حقوق الملكية الفكرية وبيعها. تتر 

 م منصات التواصل االجتماعي بوصفها وسيلة لإلعالن عن المواد التر
 
نت.  . 2 ي عالم اإلنتر

ُهج لحماية حقوق الملكية الفكرية ف 
ُ
ق( أعضاء المجموعة عدة ن ق )وال يزال يطبر  وطبَّ

 
ير  مختلف مستويات المؤسسات الحكومية والسلطات وأنشأ بعض أعضاء المجموعة آليات لضمان تحقيق تنسيق أفضل ب . 3

ي السوق والمنظمات التمثيلية المهنية المعنية بحماية 
ي مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وكذلك الجهات الفاعلة ف 

العامة العاملة ف 
مة يؤدي إىل

َّ
ظهر التجربة أن إنشاء مثل هذه اآلليات الدائمة والمنظ

ُ
 تعاون أفضل بير  الجهات الفاعلة حقوق الملكية الفكرية. وت

 المعنية. 
 
ي سياق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى بعض أعضاء  . 4

نت ف  يعية جديدة بهدف تنظيم دور منصات اإلنتر جَرى عمليات تشر
ُ
وت

 . ي  من االتحاد األورونر
ً
ل جزءا

ِّ
ي تشك

، عىل سبيل المثال ال الحض، تلك البلدان التر
ا
 المجموعة خاصة

 
5 .  

ِّ
ي هذا السياق، ويرك

ي تتبعها غالبية بلدان المجموعة عىل منع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. وف 
كة التر ُهج المشتر

ُ
ز أحد الن

ي هذا اإلطار، اعتمد أعضاء المجموعة حزمة متنوعة من األدوات 
يكتسي مستوى الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية أهمية قصوى. وف 

ة. وقد تح ي السنوات األختر
ل االتجاه العام )بسبب الظروف الناجمة عن جائحة كوفيدف  ي المقام األول( بشأن كيفية التعامل مع  19-وَّ

ف 
نشئت 

ُ
. ولهذه الغاية، أ  وسائل التواصل االجتماعي

ا
نت، وخاصة ي البيئة المادية إىل عالم اإلنتر

الجماهتر المستهدفة من إذكاء الوعي ف 
ونية اإلعال  لت العديد من المواقع اإللكتر ، وُحمر فت الشخصيات المؤثرة عىل وسائل التواصل االجتماعي بأداء دورها اإلعالمي

ِّ
ل
ُ
مية، وك

ما  اضية إلعالم الجمهور العام، وال سيَّ ات ومؤتمرات افتر نت، وُعقدت حلقات عمل ومحارص  طلقت حمالت عىل اإلنتر
ُ
مواد جديدة، وأ

الة لحقوق الملكية ا  لفكرية. الشباب، بأهمية الحماية الفعَّ
 
نت، تظل مكافحة القرصنة واالنتهاكات المادية )من خالل التدابتر  . 6 وباإلضافة إىل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر

ي منطقة أوروبا الوسىط والبلطيق. 
( أولوية قصوى ف 

ا
 الجمركية مثال

 
 من التفاصيل بشأن المستجدات المتعلقة  . 7

ً
م الفقرات التالية مزيدا

ر
نت لدى بعض أعضاء وتقد بإنفاذ الملكية الفكرية عىل اإلنتر
 المجموعة. 

 

                                                
ورة عن آراء أمانة الويبو أو أي من الدول األع * عترر بالض 

ُ
ي هذه الوثيقة إال عن رأي كاتبها فقط، وال ت

 
عترر اآلراء الواردة ف

ُ
 ضاء فيها. ال ت
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 .
ً
ي البلدان ثانيا

ز
 المستجدات ف

 كرواتيا .أ

 
 من عام  أنشأت كرواتيا، . 8

ً
ي هذا 2010اعتبارا

 
، آلية تنسيق دائمة تهدف إىل تحسير  كفاءة نظام إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وف

شطة المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية باستمرار عىل المستويات الوطنية واألوروبية اإلطار، يجري رصد إعداد المبادرات واألن
والدولية. ويعمل نموذج التنسيق عىل عدة مستويات من خالل هيئات التنسيق الدائمة، واألفرقة الفرعية المعنية بالتنسيق، واألفرقة 

ي تقدم الدعم لألنشطة المهنية ال
صة التر نت آلية التنسيق المذكورة من تحسير  التعاون بير  جميع العاملة المخصَّ

َّ
فردية.  وقد مك

ي كرواتيا، وكذلك مستخدمي نظام الحماية )أصحاب الحقوق(
 
ي مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف

 
 . 13الكيانات المختصة ف

 
ي بإحصاءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بغرض رصد   . 9

نسر  الفريق العامل المعت 
ُ
ي كرواتيا. وأ

 
كفاءة نظام إنفاذ الملكية الفكرية ف

ي تحسير  
 
ي ف

ف بإعداد منهجية لجمع البيانات اإلحصائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتحليلها. ويتمثل الهدف النهان 
ِّ
ل
ُ
 وك

ي 
 
ي إعداد تقارير إحصائية منتظمة عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية ف

 
مة ف

َ
 . 14 كرواتياالمنهجية المستخد

 
نشئت بوابة  . 10

ُ
ي مجال إذكاء الوعي العام، أ

 
لتسليط الضوء عىل أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية  "أوقفوا التقليد والقرصنة"وف

ي مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
 
ام الملكية الفكرية من خالل نشر المعلومات واألخبار المهمة ف  . 15واحتر

 
 أخبا . 11

ً
 أيضا

َ نشر
ُ
اء المنتجات المقلدة والمقرصنة عىل وت  فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة لشر

ا
، خاصة ر مهمة للمستهلكير 

" التابعة لوزارة االقتصاد والتنمية المستدامة نت، من خالل البوابة المركزية لحماية المستهلك "كل ما يهم المستهلكير   . 16اإلنتر
 

 الجمهورية التشيكية .ب

 
 بسبب جائحة كوفيد  2020عىل الرغم من أن عام  . 12

ً
 استثنائيا

ً
زال حماية حقوق الملكية يوالظروف المتعلقة بها، ال  19-كان عاما

ي واجهها هذا المجال قد 
الفكرية وإنفاذها يمثالن أولوية للجمهورية التشيكية. وعىل غرار السنوات السابقة، فإن أهم التحديات التر

ي البيئة الرقم
 ية. نشأت ف 

 
ي عام  . 13

ل من شبكات النظراء إىل )سوء( استخدام خدمات 2020وف  ي التحوُّ
، استمر االتجاه الطويل األجل للقرصنة الرقمية ف 

طة إىل انخفاض معدل انتهاك حق المؤلف بنسبة  ي المائة بإجماىلي  33.5البيانات. وتشتر البيانات الواردة من الشر
جرائم  210ف 

ي عام 
شفت ف 

ُ
ي عام  316قارنة بإجماىلي )م 2020اكت

 2019جريمة ف 
ً
ي هذه الجرائم مرتفعا

(. وال يزال مستوى التحقيقات الناجحة ف 
 )قرابة 

ً
ي المائة(.  42نسبيا

 ف 
 

 للسلع المتعدية عىل  . 14
ً
وشهد اتجاه استخدام منصات التواصل االجتماعي )فيسبوك وإنستغرام، وما إىل ذلك( بوصفها سوقا

ة. و العالمات التجارية  ي السنوات األختر
 ف 
ً
 مطردا

ً
يل والتضمير  لذلك، ازديادا  

يظل انتهاك حق المؤلف )عىل سبيل المثال، البث والتت 

بطريقة غتر قانونية، وما إىل ذلك( وانتهاك العالمات التجارية )بوسائل منها بيع السلع المقلدة، عىل سبيل المثال( من بير  الحاالت 

 النتهاك حقوق ا
ً
ي تنتهك األكتر شيوعا

عد المنسوجات واألحذية والملحقات المقلدة من بير  الفئات األوىل للسلع التر
ُ
لملكية الفكرية. وت

نت.  ي أسواق السلع المستعملة عىل اإلنتر
باع ف 

ُ
 حقوق الملكية الفكرية وت

 
طة الجمهورية التشيكية إن السلطات التشيكية المعنية، مثل إدارة الجمارك التشيكية، وهيئة التفتيش التجاري التشيكية . 15 ، وشر

ي والدوىلي )ومن بينهم وكالة االتحاد 
كاء األجانب عىل المستويير  الوطت  ي التصدي لهذه األنواع من االنتهاكات مع الشر

مستعدة للتعاون ف 

 عن وكاالت اإلنفاذ الوطنية 
ا
طة الجنائية الدولية، فضال ي مجال إنفاذ القانون، ومنظمة الشر

ي للتعاون ف  ي األورونر
ي الدول األعضاء ف 

ف 

كاء، مثل الواليات المتحدة األمريكية(.  هم من الشر ي وغتر  االتحاد األورونر

                                                
ي أنشأتها  13

ي عام   يمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات عن آلية التنسيق التر
 
i-krivotvorinama-http://www.stop- عتر هذا الرابط:  2010كرواتيا ف

piratstvu.hr/en/intellectual-property-rights/coordination-of-the-enforcement/ . 
14 /prava/statistika-https://www.dziv.hr/hr/provedba . 
15.  en/piratstvu.hr-i-krivotvorinama-www.stop  ي للملكية الفكرية والمفوضية ي أعدها مكتب االتحاد األورونر

ز ملخصات الدراسات والتقارير التر جهَّ
ُ
ت

ونية ضمن قسم األخبار:  ي قسم خاص من الصفحة اإللكتر
 
 ف

َ نشر
ُ
هم من الهيئات والمنظمات، وت -http://www.stop-krivotvorinama-i األوروبية وغتر

piratstvu.hr/en/news-and-information/ . 
16   :   dana-svjetskog-obiljezavanja-povodom-izvjesce-objavio-https://www.szp.hr/aktualno/euipo-يمكن االطالع عليها عتر الرابط التاىلي

borbe-protiv-krivotvorenja/946 and https://www.szp.hr/aktualno/objavljen-izvjestaj-europske-komisije-o-zastiti-i-provedbi-
prava-intelektualnog-vlasnistva-u-trecim-zemljama/942 . 

http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/intellectual-property-rights/coordination-of-the-enforcement/
http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/intellectual-property-rights/coordination-of-the-enforcement/
https://www.dziv.hr/hr/provedba-prava/statistika/
http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/
http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/news-and-information/
http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/news-and-information/
https://www.szp.hr/aktualno/euipo-objavio-izvjesce-povodom-obiljezavanja-svjetskog-dana-borbe-protiv-krivotvorenja/946
https://www.szp.hr/aktualno/euipo-objavio-izvjesce-povodom-obiljezavanja-svjetskog-dana-borbe-protiv-krivotvorenja/946
https://www.szp.hr/aktualno/objavljen-izvjestaj-europske-komisije-o-zastiti-i-provedbi-prava-intelektualnog-vlasnistva-u-trecim-zemljama/942
https://www.szp.hr/aktualno/objavljen-izvjestaj-europske-komisije-o-zastiti-i-provedbi-prava-intelektualnog-vlasnistva-u-trecim-zemljama/942
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وعىل الرغم من التحديات، واصلت اإلدارة التشيكية إيالء اهتمام كبتر لألنشطة التثقيفية والوقائية، ومنها تدريب مسؤوىلي  . 16

كتر  عىل الشبا
نت بسبب اإلنفاذ وتثقيف عموم الجماهتر مع التر ذت غالبية هذه األنشطة عىل اإلنتر

ر
ف
ُ
ب عىل وجه الخصوص. وقد ن

 الجائحة. 
 
 جورجيا ج. 

 
ي جورجيا ) . 17

 
ي للملكية الفكرية ف

ونية إلعداد آليات Sakpatentiيعمل المركز الوطت   مع العديد من المنصات اإللكتر
ً
( حاليا

الة لحماية حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر  ي إطار هذا التعاون، لوضع القواعد ذات الصلة وأدوات فعَّ
 
ذ األنشطة، ف

َّ
نف
ُ
نت. وست

نت  . 17وعمليات اإلدارة والتدابتر التأديبية لحماية حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر
 
ال  . 18 ي جورجيا بتنفيذ نظام فعَّ  جورجيا واالتحاد األورونر

إلنفاذ حقوق وُيلزم اتفاق منطقة التجارة الحرة الواسعة والشاملة بير 
ي للملكية الفكرية 

نت. وقد أعىط المركز الوطت  الملكية الفكرية، ويشمل ذلك وضع آليات لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر
 بتعديل قانون حق المؤلف والحقوق 

ً
نت، وسيضطلع أيضا يعات محددة بشأن مسؤولية مقدمي خدمة اإلنتر األولوية لصياغة تشر

افة عىل المسؤولية القانونية المجاورة. وس
َّ
الة وشف  فعَّ

ً
يكون الهدف من األحكام الجديدة تمهيد الطريق لوضع نهج واضح يتضمن قيودا

نت عن المحتوى المتعدي عىل حقوق الملكية الفكرية، بحيث يخدم هذا النهج احتياجات أصحاب الحقوق  لمقدمي خدمة اإلنتر
ونية. والمستخدمير  عىل نحٍو أفضل مع تشجيع اح ام حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التجارة اإللكتر  تر

 
 ليتوانيا د.  

 
ي عام  . 19

اءات الحكومي لجمهورية ليتوانيا عدة أنشطة ترويجية ف  ذ مكتب التر
َّ
: تتمثلتهدف إىل إيصال رسالتير   2020نف  رئيسيتير 

ي التأك
ي تعزيز أهمية حماية الملكية الفكرية، وتتمثل األخرى ف 

يد عىل الخطر المحتمل للسلع المقلدة.  ولم يكن الهدف من إحداهما ف 
 االستفادة من مختلف وسائل التواصل، مثل وسائل التواصل 

ً
ويجية فحسب، بل شمل أيضا األنشطة نشر المواد اإلعالمية والتر

، الستهداف الشباب عىل نحٍو أفضل.    االجتماعي
 
ي حملة واحدة عىل مواقع التواصل االجتماعي  . 20

ذت عىل إنستغرام، أنشأ ثالث شخصيات مؤثرة عىل مواقع التواصل  وف 
ر
ف
ُ
ن

ح لمتابعي 18االجتماعي سلسلة من المنشورات
ر
 271300خطورة السلع المقلدة، ووصلت تلك المنشورات إىل ما مجموعه  ها توض

 مستخدم عىل إنستغرام. 
 

  
 

                                                
 . https://www.sakpatenti.gov.ge/en/news_and_events/338/لمزيد من المعلومات، ُيرّخر االطالع عىل  17
 /and  tps://www.instagram.com/p/CIqPcd_hYA_/ht, https://www.instagram.com/p/CIqgfgVLzkoانظر  18

https://www.instagram.com/p/CI1IHp5jJMp/ . 

https://www.sakpatenti.gov.ge/en/news_and_events/338/
https://www.instagram.com/p/CIqPcd_hYA_/
https://www.instagram.com/p/CIqgfgVLzko/
https://www.instagram.com/p/CIqgfgVLzko/
https://www.instagram.com/p/CI1IHp5jJMp/
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جريت  . 21

ُ
ي الشارع أو بجوار إحدى األسواق وقياس ومن المشاري    ع المهمة األخرى تجربة اجتماعية أ

 
بهدف عرض سلع مقلدة ف

.  وتظاهر الممثلون الشباب، أثناء إجراء التجربة، بأنهم بائعون لمنتجات مقلدة حصلوا عليها من دائرة الجمارك. 19ردود أفعال المارة

اء السلع المقلدةوكانت النتيجة إيجابية بصورة مدهشة، إذ لم ُيعرب سوى عدد قليل من األشخاص عن اه . واكتسبت 20تمامهم بشر

ي والدوىلي 
 عىل الصعيدين الوطت 

ً
 إعالميا

ً
ي ليتوانيا، وفازت 21التجربة االجتماعية اهتماما

 
ي ف

ي وطت 
، وجذبت انتباه أشهر مذيع تلفزيون 

ي جوائز 
 
ي مجال العالقات العامة Impact Awardsبالمركز الثالث ف

 
 . 22الوطنية ف

 

 
 
مت حملة عال . 22

ِّ
ظ
ُ
ة السابقة لعطالت أعياد الميالد من ون ي األماكن المفتوحة خالل الفتر

ديسمتر  13نوفمتر إىل  30قات عامة ف 
حرقت 2020

ُ
لع عليه جمهور واسع. وأ

َّ
ي موقع مركزي يط

" ف  ي
. ووضعت الحملة لوحة إعالنية تحمل شعار "استمتع بعيد ميالد حقيقر

 
ُ
 غتر كامل، وأ

ً
 تلفت مع وضع رسالة توضيحية عن مخاطر السلع المقلدة. أشجار وزينة عيد الميالد إحراقا

 

                                                
اءات الحكومي لجمهورية ليتوانيا عتر هذا الرابط:  19 وقد حاز الفيديو عىل  . https://bit.ly/34LfT5xيمكن مشاهدة الفيديو عىل قناة يوتيوب التابعة لمكتب التر

.  3000نحو 
ً
 جيدا

ً
جت له العديد من القنوات اإلعالمية ترويجا ي وقت كتابة هذا التقرير، وروَّ

 
 مشاهدة ف

 مقالة عن هذه التجربة االجتماعية عىل موقع  20
ً
ت أيضا شر

ُ
ي ليتوانيا. انظر باللغة اإلنكلتر   min.lt15ن

 
ي إخباري ف

ون  ي أكتر موقع إلكتر
ية، وهو ثان 

http://bit.ly/3t7c5Gs . 
 إىل نهائيات جوائز  21

ً
مها الرابطة الدولية للعالقات العامة، انظر  Golden Worldوصلت هذه المادة أيضا

ِّ
نظ
ُ
ي ت
 . https://bit.ly/2T8PX1cالتر

22 https://bit.ly/3r8be7K . 

https://bit.ly/34LfT5x
http://bit.ly/3t7c5Gs
https://bit.ly/2T8PX1c
https://bit.ly/3r8be7K
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 هنغاريا ـه. 
 
ي عام  . 23

ي لمكافحة التقليد، منذ إنشائه ف 
ي 2008يضم المجلس الوطت 

، جميع المؤسسات والهيئات الحكومية المختصة العاملة ف 
ي السوق والمنظمات 

 مجال الملكية الفكرية باإلضافة إىل الجهات الفاعلة ف 
َّ
التمثيلية المهنية المعنية بحماية الملكية الفكرية. ويتوىل

 مكتب هنغاريا للملكية الفكرية إدارة أمانة المجلس. 
 
ي أجراها المجلس . 24

اوح أعمارهم بير   23وأفاد أحد األبحاث التر
يل المحتوى لدى األشخاص الذين تتر  18بأن عادات ودوافع تت  

  26و
ً
ا ُّ ي هنغاريا شهدت تغتر

 ف 
ً
 بعام  عاما

ا
 مقارنة

ً
، عىل وجه 2017ملحوظا ي مجال الموسيقر

يالت غتر القانونية ف   
. وشهدت التت 

 من 
ً
ا  كبتر

ً
ي المائة إىل  64الخصوص، انخفاضا

ي استهالك المحتوى السمىعي البضي، مع وصول  43ف 
ل كبتر ف 

ي المائة.  ولوحظ تحوُّ
ف 

ي خدمات البث القانونية إىل الضعف تقريب
كير  ف 

 من عدد المشتر
ً
ي المائة إىل  19ا

ي بودابست إىل  34ف 
ي المائة )وصلت النسبة ف 

ي  49ف 
ف 

ة لالهتمام أظهرت أن قرابة  ي المائة من المشاركير  فيه ال يهمهم ما إذا كان الموقع  30المائة(. غتر أن إحدى نتائج االستطالع المثتر
ف 

. واعتتر معظم المشا ي
ي أو غتر قانون 

ي يعمل بشكل قانون 
ون  ركير  أن معيار الُحكم عىل الطبيعة القانونية أو غتر القانونية لخدمة اإللكتر

ي الجودة العامة لتلك الخدمة. 
 المحتوى يتمثل ف 

 
ي مارس  . 25

نت مع أحدث المعلومات واأللعاب 2020وف  ي يقدمها عىل اإلنتر
 من المواد التثقيفية التر

ً
 جديدا

ً
، نشر المجلس إصدارا

 للمستج24والتمارين
ا
نت بهدف زيادة كفاءة . واستجابة ي باالنتهاكات عىل اإلنتر

وع معت  ل فريق مشر
ِّ
ك
ُ
نت، ش ي شهدها عالم اإلنتر

دات التر
نت من خالل تعزيز التعاون بير  الهيئات العامة وأصحاب الحقوق والسلطات.   إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عىل اإلنتر

 

 
 

                                                
 . https://bit.ly/3cYqrQq: يمكن االطالع عىل النتائج النهائية للبحث )باللغة الهنغارية( عتر هذا الرابط 23
  a-fordulhatok-https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-المواد عتر هذا الرابط:  يمكن االطالع عىل 24

hivatalhoz/tajekoztatas/kiadvanyok/konyvek-es-tanulmanyok . 

https://bit.ly/3cYqrQq
https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/tajekoztatas/kiadvanyok/konyvek-es-tanulmanyok
https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/tajekoztatas/kiadvanyok/konyvek-es-tanulmanyok
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ي وسائل اإلعال  . 26
 
مت العديد من حمالت التوعية ف

ِّ
ظ
ُ
مت فصول خاصة ون

ِّ
ظ
ُ
نت( ون نت أو خارج شبكة اإلنتر م )سواء عىل اإلنتر

ي الصيف عىل المهرجانات مع تقديم األلعاب 
 
مها المجلس ف

ِّ
ي ينظ

ز الحمالت التر
ِّ
رك
ُ
تحت عنوان "ال للتقليد" للطالب عىل مدار العام. وت

ِلع العديد 
َّ
، حيث يط ة لالهتمام.  التفاعلية والعروض التقديمية المعنية بإذكاء الوعي  من الزوار عىل مواد توعية مثتر

 

  
 
ي عام  . 27

 
ونية الهنغارية 2019وف طلقت البوابة اإللكتر

ُ
نت. وكان  Hungaroteka، أ ي عىل اإلنتر

لتوفتر روابط للمحتوى القانون 
ي )المصنفات السمعية البضية، و 

، والكتب الغرض من البوابة تشجيع المستخدمير  عىل البحث عن المحتوى القانون  الموسيقر
ي 
مَّ إغنائهم عن استخدام المحتوى المعروض عىل المواقع المتعدية. وف 

َ
ونية، وما إىل ذلك( ومن ث ، ُربطت تلك 2020مارس  12اإللكتر

نت  ي للتعديات عىل حقوق الملكي25AGORATEKAالبوابة بالبوابة األوروبية للمحتوى عىل اإلنتر ة ، وهي مبادرة أطلقها المرصد األورونر
ي مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق. 

 أعضاء آخرون ف 
ً
 الفكرية، ويساهم فيها أيضا

 
 سلوفينيا و. 
 
ي يونيو  . 28

 باللغة 2020أنشأ مكتب سلوفينيا للملكية الفكرية، ف 
ً
 عن التقليد والقرصنة، متاحا

ً
 إعالميا

ً
ونيا  إلكتر

ً
، موقعا

الوعي العام بمشكلة التقليد والقرصنة وعواقبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية . وكان الغرض من الموقع رفع مستوى 26السلوفينية
لها السلع المقلدة 

ِّ
ي تشك

 إىل إذكاء وعي المستهلكير  بالمخاطر التر
ً
. وي  هدف أيضا ها من العواقب عىل أصحاب الحقوق والمستهلكير  وغتر

 والمقرصنة عىل صحة المستهلك وسالمته. 
 
ي مجال التدابتر  . 29

 433517ما مجموعه  2020 الجمركية، اكتشفت إدارة الشؤون المالية بجمهورية سلوفينيا عىل مدار عام وف 
 ينتهك حقوق الملكية الفكرية تبلغ قيمتها نحو 

ً
مليون يورو، واحتجزت تلك األصناف. وكانت معظم األصناف المضبوطة  5.5صنفا

لعاب وأجهزة سمعية بضية. وقد وصلت معظم السلع المتعدية إىل عبارة عن مالبس وأحذية وملحقات وقطع غيار سيارات وأ
يد.  ي حاويات شحن أو بالتر

 سلوفينيا ف 
 
ي  . 30

، ف  ي ي االتحاد األورونر
ي الدول األعضاء األخرى ف 

ي األساس إىل مستلمير  ف 
هة ف  ي وصلت إىل ميناء كوبر موجَّ

وكانت الشحنات التر
ي وصلت 

عدمت معظم السلع المحتَجزة تحت رقابة حير  كانت األصناف المحتَجزة التر
ُ
ي سلوفينيا. وقد أ

صة لمستلمير  ف 
يد مخصَّ بالتر

 الجمارك. 
 
 

 

 

 ]نهاية المساهمة[
 

                                                
25 /https://agorateka.eu/ea . 
26 .https://originalen.si 

https://agorateka.eu/ea/
https://originalen.si/
https://originalen.si/
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: أوجه التآزر لتعزيز إجراءات الدولة أثناء جائحة كوفيد ي المحيط الرقمي
 
ي ف

 19-اإلنفاذ التعاون 

ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية غونالد مساهمة من إعداد السيد ر 
ة، المعهد الوطت  ، لجنة اإلشارات الممتر  ي

، أمير  فت  ي
استيلو زارانر

و*الفكرية، ليما  ، بتر

 
 

 المخلص

. تبدأ الوث ي المحيط الرقمي
 
ي لمكافحة التعديات عىل الملكية الفكرية ف

و المعنية باإلنفاذ التعاون  اتيجية بتر
يقة تناقش هذه المساهمة استر

ي أصبحت أكتر إلحاًحا 
الة للملكية الفكرية، والتر ي ظلبتسليط الضوء عىل أهمية الحماية الفعَّ

 
. كما توضح الوثيقة 19-جائحة كوفيد ف

ي هذه المعركة، وهو مجموعات الجريمة الجبه
 
ي ف

، والعدو الحقيقر ي
ون  ي مكافحة السلع المقلدة، وهي المحيط اإللكتر

 
ة الجديدة ف

ي الوثيقة 
ي االعتبار، تمض 

 
ي المنظمة. ومع وضع ذلك ف

 
ا، ف ً ال إلنفاذ الملكية الفكرية. وأختر مناقشة العنارص الحاسمة لتنفيذ نظام فعَّ

و  توضح الوثيقة العديد من ي اتخذتها بتر
 بهدف زيادة التعاون مع الغتر وتعزيز جهود اإلنفاذ. مؤخًرا المبادرات التر

  

                                                
ي المنظمة العالمية  * 

 
ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفير  وحدهم، وال تعكس آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء ف

 
 للملكية الفكرية )الويبو(. اآلراء الواردة ف
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 :
ً
 مقدمة  أوال

ي عام  .1
 
. 27% من سكان العالم40ما يعادل  أي، كان هناك أكتر من ثالثة مليارات مستخدم نشط للشبكات االجتماعية، 2018ف

ة من عام  ي الفتر
 
ي أمريكا الالتينية بنسبة 2019إىل عام  2014وف

 
ونية ف ي مجال التجارة اإللكتر

 
% تقريًبا، 20، نمت مبيعات التجزئة ف

ي أبريل 230عندما اندلعت الجائحة، ارتفعت هذه النسبة إىل  ولكنوهو ما يفش مصطلح 'الثورة الرقمية'. 
 
، مما أدى إىل 202028% ف

'  . 'انفجار رقمي

ي يوم من األيام نأمل رفع قيود التباعد االجتماعي تماًما  .2
 
، لكن األوان سيكون قد فات، ألن الجائحة ستكون قد فرضت سيطرتها ف

ي 
 
ل". ف _المت   ي

 
، أو "#البقاء_ف : ثقافة التباعد االجتماعي ي المجال االقتصادي واالجتماعي

 
وحققت غرضها، وهو تشكيل ثقافة جديدة ف

، لقد تبنينا جميًعا عادات سلوكية واستهالكية جديدة، إذ عىل الرغم من العودة التدريجية لزيارة المتاجر الواقع، عىل مدار ال ي
عام الماض 

 عملية لكل من المستهلكير  ورواد 
ا واألقل تكلفة واألكتر

ً
ونية عن كونها الخيار األكتر أمان الحقيقية، لم ولن تتوقف المتاجر اإللكتر

ونية أكتر جاذبية رواد األ  ويعلماألعمال.  عمال، عىل وجه الخصوص، كيفية تخصيص المزيد من الموارد لتطوير متاجر ومنصات إلكتر
، مما سيؤدي إىل ترسخ عادات جديدة.   وسهلة االستخدام، تستهدف مجموعة أكتر من المستهلكير 

ونية،  .3 وير تحديات ناشئة عن الجائحة واتساع نطاق التجارة اإللكتر ي تواجه مكافحة التر 
 
حيث يتهرب البائعون المجهولون ف
ي 
ي غالًبا ما تكون مقيدة بإقليمية صالحياتها. إنها معركة ضد المنظمات اإلجرامية الدولية، التر

جميع أنحاء العالم من السلطات، التر
ة. وتتطلب هذه التحديات من الدول اتيجيات إنفاذ جديدة ال  ةصممت شبكات تشغيلية بموارد مالية كبتر ي اعتماد استر

 
 تنحض ف

ال  من أجل تحقيقأوجه تآزر مع المنظمات الخاصة،  وتعمل عىل إيجاد اإلجراءات العقابية،  ي الفعَّ
 وقف التعديات. و اإلنفاذ التعاون 

 

 اإلنفاذ أثناء الجائحة ثانًيا: 

وير، تستهدف االحتياجات  .4 وير أثناء حالة الطوارئ مصحوبة بموجة جديدة من نشاط التر  األهم من ذلك هو التصدي للتر 
األساسية، مثل األغذية ومنتجات التنظيف والمطهرات ومعدات الحماية الشخصية واألدوية. وأصبحت هذه المنتجات المقلدة متاحة 

ونية.  عىل الشبكات االجتماعية ومنصات التجارة  اإللكتر

  2020من منتصف عام  .5
َّ
ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية، بالتعاون مع حتر عامنا هذا، نف

ذ المعهد الوطت 
ازية لمنع كمامات   المزيفة من دخول البلد.  3Mسلطات الجمارك، مئات التدخالت االحتر

                                                
 ,Social Media Statistics to Bookmark for 2018Sprout Social (2018) 61  :المرجع:  27

https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/10/09/1161901/como-utilizar-redes-sociales-
startup-exito.html. 

 Latina-America-en-crece-eCommerce-el-retos-los-de-pesar-techtarget.com/es/cronica/A.انظر  28

https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/10/09/1161901/como-utilizar-redes-sociales-startup-exito.html
https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/10/09/1161901/como-utilizar-redes-sociales-startup-exito.html
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/A-pesar-de-los-retos-el-eCommerce-crece-en-America-Latina
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/A-pesar-de-los-retos-el-eCommerce-crece-en-America-Latina
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ي بداية عام  .6

ي بتر 2021ف 
ا ف 
ً
نت للقاحات كوفيد، عندما كان طرح اللقاح بطيئ كانت و ، 19-و، كانت هناك عروض عتر اإلنتر

 . 29مزيفة

 
 

وير -أ ي المعركة ضد التر 
 
ي ف

 تحديد العدو الحقيقر
 
اتيجية اإلنفاذ الصحيحة  .7 ي أدركت أنه  المرتكبير  يجب أن تحدد استر

وير. وهم مجموعات الجريمة المنظمة، التر الحقيقيير  للتر 
نت. ويجب عىل السلطات  ا زيادة المعروض من السلع المقلدة عتر اإلنتر

ً
نت، يجب أيض ي حالة زيادة الطلب عىل السلع عتر اإلنتر

ف 

                                                
ي لقاح كوفيد  29

: "هل أنت مستعد لتلقر وفًيا لهذا الرقم،  30، وادفع 927495430؟ احجز موعدك باالتصال عىل 19-تنص الرسالة النصية عىل ما يىلي  بتر
ا
سوال

 وزارة الصحة".  بمساعدةوكن أول من يحصل عليه. تم إرسال الرسالة 



WIPO/ACE/OD/1/2 
23 

 
 

الة تحليل قدرة هذه المنظمات اإلجرامية عىل التكيف، ومعرفة نقاط قوتها، وفهم الوضع  اتيجية فعَّ الحاىلي حتر تتمكن من وضع استر
 ضدها. 

ونية )OCمن الجريمة المنظمة ) ا بناءا عىل ما تقدم، يمكننا أن نتوقع أن مزيًج  .8 ية للتجارة اإللكتر سر
ُ
كتر  EI(، والزيادة األ

(، والتر
ل ) ي المت  

 
ي الجديد عىل البقاء ف

 
ا S#الثقاف

ً
ء مثتر للقلق حق ي

 : (، سيؤدي إىل سر

 
x#S = X OC + EI + 

 
 يُ 

ر
.  xXل مث وير الجديد، الذي ال يزال يتعذر حساب قياسه الكّمي  معدل التر 

 

وير -ب ي المعركة ضد التر 
 
 تحديد الساحة الجديدة ف

 
ي بأن  .9

اض المنطقر ي أن سلطات اإلنفاذ يجب أن تتكيف بالكامل، بناءا عىل االفتر
اضية، مما يعت  لم تعد الساحة حقيقية بل افتر

 للعض.  ةالحالية قد تكون غتر مناسبالقوانير  

ي استعراض المبادئ العامة للملكية الفكرية، مثل مبدأ اإلقليمية، ألن عدم القيام بذلك قد  .10
 
دد اإلصالح التنظيمي ف يجب أال يتر

ي يمكن اعتباره عيًبا عند فرض عقوبات عىل الج مما د إجراءات السلطات ويجعلها تقتض عىل الساحات الوطنية، قير يُ 
هات الفاعلة التر

ي األ 
ونياسو قد تكون غتر ملحوظة ف   . ةق اإللكتر

 

اتيجية العدو -ج  كيفية التصدي الستر
 

ة"، ينفذ المزور  .11 ة من خالل شحنات صغتر اتيجية طلب كميات كبتر حيث ال يظهر سوى جزء برون أنشطتهم باستخدام "استر
كاء معروفير  أو عاملير   صغتر من نشاطهم: نقطة البيع. وتكون بقية أعمالهم خفية، دون حسابات بنكية أو أصول باسمهم أو شر

ي كشوف المرتبات أو 
 أو عناوين حقيقية.  احتكار فئة من المستهلكير  مسجلير  ف 

كتر  عىل الجزء الظاهر من األفضل  .12
 من  التر

ا
ي من هذه األعمال، بدال

ا لهذا الغرض، نشر المعهد االنشغال بجانبها الخق 
ً
. وتحقيق

ح فيها " ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية ورقة عمل يقتر
وع قانون لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكريةالوطت  ي 30"مشر

، والتر
ُهوج لإلنفاذ، أ

ُ
اتيجية تنطوي عىل ثالثة ن . تحدد استر  ولها هو النهج التفاعىلي

 

 تعزيز الصالحيات القانونية أ(

 
ي إطار  .13

ح إنشاء برنامج مكافآت لتشجيع تعاون المواطنير  الذين قد يكون لديهم إمكانية الوصول إىل النهج التفاعىلي ف  ، ُيقتر
ي يتم فيها إنتاج السلع المتعدية عىل الملكية الفكرية أو تسويقها أو توزيعها أو إعادة إنتاجها 

عىل المعلومات الرئيسية حول المراكز التر
، و/أو الذين يمكنهم ال ي

ي الكشف عن األشخاص الطبيعيير  أو االعتباريير  الذين يقومون نحو غتر قانون 
عىل الملكية  بالتعديمساعدة ف 

 الفكرية والتحقيق معهم ومعاقبتهم. 

 عن تنفيذ برنامج المكافآت وسيمنح المكافآت  .14
ا
ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية مسؤوال

سيكون المعهد الوطت 
ي المكافآت، لتشجيع المواطنير  عىل التقدم بالبالغ. المالية. وسيتم الحفاظ عىل ش   ية هوية طالتر

و،  .15 ي كونغرس جمهورية بتر
ي انتظار الموافقة عليه ف 

اح لتعديل قانون مكافحة الجريمة المنظمة ف  عالوة عىل ذلك، هناك اقتر
ي نطاق ذلك القانون يدرجوالذي من شأنه أن 

 . 31الجرائم الجمركية وجرائم الملكية الفكرية ف 

                                                
30 -derechos-los-de-observancia-la-de-fortalecimiento-trabajo-de-/documento-https://www.indecopi.gob.pe/

de-propiedad-intelectual- . 
وع قانون رقم   31  . CR-5273/2020مشر

https://www.indecopi.gob.pe/-/documento-de-trabajo-fortalecimiento-de-la-observancia-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-
https://www.indecopi.gob.pe/-/documento-de-trabajo-fortalecimiento-de-la-observancia-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-
https://www.indecopi.gob.pe/-/documento-de-trabajo-fortalecimiento-de-la-observancia-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-
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ي قائمة جرائم الجريمة المنظمة من شأنه أن يسمح بوضع تدابتر عقابية وإصالحية أشد،  .16
 
إن إدراج جرائم الملكية الفكرية ف

 عن رفع الشية المضفية. 
ا
يد واالتصاالت، فضال اض التر ة باعتر اِئيَّ

َ
ض
َ
طات الق

ُ
ل  ويتيح للنيابة العامة والسُّ

 

وير تغيتر مشهد العقوبات المتساهلة والق ب(  بول االجتماعي المرتفع ألنشطة التر 

 
ا  .17

ً
سيخيجب أن تبذل الدولة جهود ام الملكية الفكرية، ألن ذلك يمكن أن يوفر فوائد مهمة للمجتمع، ويحفز عىل اإلبداع  لتر احتر

ن المجتمع 
ِّ
ي ُيمك

 
ل الثقاف ام واالبتكار والمنافسة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب عىل الدولة تنفيذ برنامج للتحوُّ من تقدير الحاجة إىل احتر

ي تعود بها عىل اقتصاد البلد. 
ة التر  الملكية الفكرية، بالنظر إىل الفوائد الكبتر

ح " .18 ي هذا الصدد، يقتر
 
وع القانون لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكريةف لبناء ثقافة جديدة نهًجا وقائًيا " المذكور أعاله مشر

ام الملكية الفكرية تزيد من  عية عىل العقوبات الصارمة، الحتر ي الشر
ضق 

ُ
مستويات الرفض االجتماعي للتعديات عىل الملكية الفكرية وت

 
ُ
ء ت ي

الة وعملية لتطوير شجر وقبل كل سر ي أو تنمية ريادة األعمال همع المواطنير  عىل النظر إىل الملكية الفكرية باعتبارها أداة فعَّ
 المهت 

 . الخاصة بهم

و منذ عام تماشًيا مع هذا النهج،  .19 بوي بعنوان  2018أجرت بتر عملية تدريب متكاملة لتغيتر المواقف من خالل برنامجها التر
ي "

ام مت  وير والقرصنة بير  32"القرار ىلي واالحتر  
ي ترفض التر

ام الملكية الفكرية ويشجع األنماط السلوكية التر نامج احتر . يغرس هذا التر

نامج ي سن المدرسة. ويستهدف هذا التر
 
ي السنة األوىل إىل الخامسة من المدرسة الثانوية.  األطفال ف

 
 الطالب ف

 

 
 

ام الملكية الفكرية بير  األجيال القادمة إىل  .20
وي    ج لثقافة احتر ، نأمل من خاللها تقليل  إيجاد سيؤدي التر حالة جديدة من الوعي

 الطلب عىل المنتجات المقلدة. 

ا لإلنفاذ:  .21
ً
ا نهًجا ثالث

ً
وع القانون أيض ح مشر . ويشتر هذا النهج إىل تدابتر تشجع التجارة القانونية والرسمية هج اإلقناعي النيقتر

ة والمتناهية الصغر إىل أصحاب حقوق ملكية فكرية.  كات الصغتر ي تحويل الشر
لتقليل المعروض من المنتجات المقلدة. وتكمن الفكرة ف 

ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية
الفكرية دعًما تقنًيا مجانًيا، باألساس من خالل المنصات  ولتحقيق ذلك، يقدم المعهد الوطت 

اضية.  ي إىل صاحب عالمة تجارية  ويؤدياالفتر
ي االقتصاد الخق 

وير. إىل توفتر التحويل صاحب عمل ف  ا عن عالم التر 
ً
 فرص بعيد

ي للعالمات التجارية الجماعية ) .22
نامج الوطت  مثال عىل هذا ( هو Programa Nacional de Marcas Colectivasالتر

نامج تسجيل 2020إىل عام  2017النهج. فمن عام  ل التر
عالمة تجارية جماعية، مما ساعد المجتمعات الحرفية  4000، سهَّ

ي جمعيات والتعبتر عن نفسها. 
ي االقتصاد الرسمي وتنظيم نفسها ف 

ي جميع أنحاء البلد عىل الدخول ف 
 والزراعية ف 

                                                
نامج، انظر "  32 ي لمزيد من المعلومات حول هذا التر

ام مت  م الملكية الفكرية وأرفض التهريب  -القرار ىلي واالحتر برنامج تربوي جديد لطالب المدارس  -أحتر

و ي بتر
ي غارسيا )الثانوية ف 

.(، متاحة عىل: WIPO/ACE/14/4 Revمن الوثيقة  32-26( )الصفحات 2019" من إعداد راي أغوستو ميلون 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=449331 . 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=449331
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نتالتعامل مع السوق عتر  ج(  اإلنتر

 
نت. و  .23 نت من خالل االستفادة من مزودي خدمات اإلنتر اتيجية العدو هي السيطرة عىل السوق عتر اإلنتر بعض هناك كانت استر

ي الجوانب 
 تجعل هذا األمر جذاًبا للغاية، مثل: التر

 

 االنضمام إىل سوق عالمية؛ 

 سهولة استخدام بدائل الدفع؛ 

 إخفاء هوية المورد والمستهلك؛ 

  ؛عدم ي
 وجود المتطلبات الالزمة لتشغيل متجر حقيقر

  البيع بدون وصفات طبية(؛ 
ا
اء المنتجات )مثال  عدم وجود متطلبات لشر

  . ي يتر
 احتمالية عالية للتهرب الض 

 

ا: 
ً
اتيجية الجديدة ثالث : االسير ي

ز
 اإلنفاذ التعاون

ونية، بدأت حاالت التعدي عىل الملكية الفكرية تتضمن جهات فاعلة ذات هويات وعناوين غتر معروفة.  .24 مع نمو التجارة اإللكتر
اضية أو الشبكات  ما المنصات االفتر نت، ال سيَّ ي    ع الحاىلي بهذه المواقف، ولم يمنح سلطة إلجبار مزودي خدمات اإلنتر

ولم يتنبأ التشر
ي إنفاذ حقوق الملكية تد تدابتر االجتماعية، عىل اعتما

نت المساهمة ف  وري لمقدمي خدمات اإلنتر
وقف التعديات. لذا، كان من الض 

 الفكرية، بصفتهم جهات تشغيلية )للمنصة، والشبكة االجتماعية، وما إىل ذلك( لمنع بيع المنتجات المقلدة. 

ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية .25
. ويتم عندما تعمل  يطلق المعهد الوطت  ي

عىل ذلك مصطلح اإلنفاذ التعاون 
ي وضع أفضل بشكل واضح لوقف التعديات وتحديد الجناة. 

اتيجيير  يكونون ف 
 السلطات مع حلفاء استر

يىعي رقم  .26 ، المرسوم التشر ي
ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية تعديل قانون الملكية الفكرية الوطت 

ح المعهد الوطت  اقتر
جري. 1075

ُ
ي سبتمتر  وأ

 : 2018هذا التعديل ف 

 
يعي رقم  يعي رقم  - 1397المرسوم التشر  1075تعديل المرسوم التشر

 
 : صالحيات التحقيق115"المادة 

 رغم أن القائمة التالية غتر شاملة، تتمتع السلطة الوطنية المختصة بصالحيات التحقيق التالية: 
)…( 

،ـه( أن تأمر، بمثابة تدبتر  ، األشخاص الطبيعيير  أو االعتباريير  ي
ازي أو نهان  باإلضافة إىل الكيانات العامة أو  احتر

باعتماد تدابتر لمنع الغتر من مواصلة أو  الخاصة، والحكومية أو غتر الحكومية، والربحية أو غتر الهادفة للرب  ح،
 تستخدم المادة ذات الصلة دون تضي    ح )...("ارتكاب أعمال 

 

ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية سلطة إصدار أوامر لألشخاص الطبيعيير  أو يمنح هذا  .27
التعديل المعهد الوطت 

، أو الكيانات الخاصة أو الحكومية، باعتماد تدابتر ملموسة لوقف التعديات عىل الملكية الفكرية.   االعتباريير 

تبة عىل ا .28 رها لنص المذكور أعاله ال من المهم توضيح أن المسؤولية القانونية المتر رها ارتكاب أفعال التعدي، ولكن  يتر  يتر
 عصيان أوامر السلطات أو تجاهلها. 

وري صياغته  .29 ي الواقع، كان من الض 
عي أنه خارج نطاقه. ف 

تمت صياغة القانون بحيث ال يمكن ألي شخص أن يدعي بشكل شر
ي بحيث ال يشمل فقط مقدمي خدمات اإلنتر 

نت. لذا، رغم أن القصد األصىلي للقانون كان ضمان تعاون مزودي عىل نطاق واسع بما يكق 
تر أنه من المناسب تضمير  أي طرف ثالث له منصب أو قدرة خاصة قد 

ُ
نت، اعت عىل منع استمرار التعدي أو  ا كون قادرً يخدمات اإلنتر

 ارتكابه. 
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ي يجب أن يعمل من خاللها  .30
هكما لم يحدد القانون الوسيلة التر . لذا، يمكن أن تكون هناك حاجة إىل اإلنفاذ ألمر اإليه  الموجَّ

ي األسواق التقليدية. 
 
ا ف

ً
ي األسواق الرقمية وأيض

 
ي للقوانير  ف

 التعاون 

ي االجتهادات القضائية األمريكية باسم 'مسؤولية المؤجرين'. ومع ذلك، فهي  .31
 
يشبه هذا الخيار شكل المسؤولية المعروف ف

ي المادة ليست هي نفسها ألن المسؤولية المنصو 
 
يىعي 115ص عليها ف يتم تعريفها من خالل عدم االمتثال  1075)ـه( من المرسوم التشر

ي التعدي. 
 
ي حير  أن 'مسؤولية المؤجرين' تنسب المسؤولية إىل المالك/المؤجر عن المساهمة ف

 
 لوالية السلطات، ف

ةبفضل هذا القانون، أصبح من الممكن  .32 ي تبيع  الجائحة تدقيق و/أو إغالق عىل مدار فتر
نت التر األعمال التجارية عتر اإلنتر

ي يمكن أن تض  األطفال )األلعاب المقلدة(، وصحة اإلنسان 
منتجات تحىط  بمستوى عاٍل من اهتمام الجمهور، مثل المنتجات التر

ون19-)كمامات الوجه الواقية من كوفيد ية ومنافذ الطاقة ، والمنتجات المطهرة، وما إىل ذلك(، وسالمة اإلنسان )الكابالت اإللكتر
 والمفاتيح الكهرومغناطيسية(. 

ا، طوال عام  .33 ً ي بداية عام  2019أختر
 
ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية اجتماعات 2020وف

، عقد المعهد الوطت 
ونية، لزيادة الوعي بأهداف ونطاق هذا التعد نت ووجًها لوجه مع العديد من منصات التجارة اإللكتر يىعي عتر اإلنتر ي المرسوم التشر

 
يل ف

اح توقيع اتفاقيات التعاون. وسيعمل ذلك عىل تحويل هذه و ، 1075رقم  ' الجديدة واقتر ي
لتوفتر معلومات حول خطة 'اإلنفاذ التعاون 

وير عتر ا  
ي مكافحة التر

 
ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية ف

نت إىل أفضل حلفاء للمعهد الوطت  نت. المنصات عتر اإلنتر  إلنتر

 

 
 

ي  -34 .34
اير  10نتيجة لذلك، ف  ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية الفكرية اتفاقية تعاون  2020،33فتر

أبرم المعهد الوطت 
كادو ليتر ) و ( لتفعيل آلية فعَّ MERCADO LIBREبير  المؤسسات مع متر الة ترمي إىل وقف التعديات عىل منصتها. وجعل ذلك بتر

ي وقعت اتفاقية لحماية الملكية الفكرية.  أحد البلدان األوائل
ي اإلقليم التر

 ف 

 

 االستنتاجات  رابًعا: 

ي مشهد المنافسة. ويجب عىل سلطات اإلنفاذ مراجعة  19-أدت جائحة كوفيد .35
ي عادات المستهلكير  وف 

إىل تغتر مفاّخر  ف 
ا لذلك. 

ً
 خططها ولوائحها وفق

لجائحة ألن احتياج المستهلكير  للوصول إىل السلع والخدمات األساسية يعد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية أكتر أهمية أثناء ا .36
 يخلق فرًصا ضارة للمزورين. 

                                                
اير تم تجديد ه 33 ي فتر

 
 . 2021ذه االتفاقية ف
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ي تعمل بشكل متخٍف،  .37
وير هم المنظمات اإلجرامية التر  المرتكبير  الحقيقيير  للتر 

َّ
ي الحسبان أن

 
يجب أن تأخذ خطة اإلنفاذ ف

ة من خالل شحنات صغ اتيجية طلب كميات كبتر ة. باستخدام "استر ة"، وبذلك تظل أغلب عملياتها مستتر  تر

ُهوج:  .38
ُ
وري تصميم خطة لإلنفاذ تشتمل عىل ثالثة ن  من الض 

  ي
سيخنهج وقان  وير؛  لتر ام حقوق الملكية الفكرية ورفض التر   ثقافة احتر

  ي عادة ما يتم استدراجها
ة والمتناهية الصغر التر كات الصغتر وعة بير  الشر نهج إقناعي يشجع الممارسات التجارية المشر

ة؛  وير من خالل اإلغراء بأرباح وفتر  
 إىل التر

  .نهج تفاعىلي لتعزيز الصالحيات القانونية من أجل فرض عقوبات إدارية وجزائية 
 

ُهوج الثالثة نهج  .39
ُ
ي للدفاع عن المنافسة وحماية الملكية تتطلب هذه الن

، مثل النهج الذي يستخدمه المعهد الوطت  ي
إنفاذ تعاون 

 : باإلضافة إىل ما يىلي الفكرية، 

 

  ي األ إيجاد
 
ي وضع أفضل لطرح تدابتر رادعة ف

 
ي مع الغتر الذين هم ف اتيجر ونياسو أوجه التآزر االستر  ؛ ةق اإللكتر

  وير. االتفاقات المالية مع أولئك الذين عقد  لديهم معلومات ذات صلة يمكن أن تحدد المرتكبير  الحقيقيير  للتر 
 

 حّل التحالفات بير  األعداء يضعفهم. إذا أنشأت سلطات اإلنفاذ تحالفاتها الخاصة، فإنها بذلك تقوي موقفها.  .40

 

 

 

 

 ]نهاية الوثيقة[
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ي مجال التجارة الرقميةنهج الفلبير  لحماية الملكية 
 
 الفكرية ف

 

 مساهمة من إعداد السيد رويل اس. باربا، المدير العام، مكتب الفلبير  للملكية الفكرية، مدينة تاغوي    غ، الفلبير   
 
 
 

 ملخص

ة للتص ي السنوات األختر
 
ح المساهمة التالية النهج المتعدد األوجه الذي اعتمده مكتب الفلبير  للملكية الفكرية ف

ر
ايد توض دي للتر 

نت. ويتضمن هذا النهج توسيع نطاق سلطات مكتب الفلبير  للملكية الفكرية فيما  المستمر لممارسات التقليد والقرصنة عىل اإلنتر
نت، والتعاون المستمر مع القطاع الخاص، والعمل المستمر إلنشاء نظام شي    ع ومتجدد لحجب المواقع،  يتعلق باإلنفاذ عىل اإلنتر

واصل حكومة الفلبير  زيادة  وتعزيز اإلطار 
ُ
ي تسمح بانتشار التقليد والقرصنة. وت

ي للتصدي للتكنولوجيات الجديدة والناشئة التر
القانون 

ي تعزيز تدابتر اإلنفاذ عىل الحدود وتشجيع أفضل 
 
ي يتمثل ف

التعاون بير  المؤسسات الحكومية الوطنية واإلقليمية بهدف نهان 
ي مجال التجارة الرقمي

 
ي هذا النهج الحاجة إىل تمكير  أصحاب الحقوق من خالل تبادل المعلومات والمعرفة الممارسات ف

ر
، ُيلتر

ً
ا ة. وأختر

 وتمكير  المستهلكير  من خالل حمالت التوعية والتثقيف. 
 
  .

ً
 مقدمة أوال

 19-كانت المجتمعات، قبل اندالع جائحة كوفيد . 1
ً
نت نظرا للتحديات المعقدة ، تكافح بدأب من أجل التصدي للجرائم عىل اإلنتر

ل الرقمي الفائق الشعة الذي فرضته الجائحة، فقد أبلغ العديد  ي إنفاذ مختلف القوانير  واللوائح. ولكن مع هذا التحوُّ
ي تواجهها ف 

من التر
نت، ومن بينها الجرائم المتعلقة بحقوق الملكية ا ي الجرائم عىل اإلنتر

، عن زيادة غتر مسبوقة ف  لفكرية، مثل البلدان، ومنها الفلبير 
يعية من أجل اتخاذ إجراءات أكتر فعالية ضد انتهاكات  ي تنفيذ إصالحات تشر

التقليد والقرصنة.  وأجتر هذا الوضع الحكومة عىل النظر ف 
حقوق الملكية الفكرية وتوقيع مزيد من العقوبات عىل المتعدين، وأجتر أصحاب المصلحة كذلك عىل ممارسة ضغوط من أجل تلك 

يعية، بذل مكتب الفلبير  للملكية الفكرية، بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة  اإلصالحات.  وريثما تتحقق هذه اإلصالحات التشر
نت مع تحسير  إجراءات حماية  ي عالم اإلنتر

اتيجيات إنفاذ أكتر قوة ف   متواصلة لوضع استر
ً
ي القطاعير  العام والخاص، جهودا

المعنية ف 
ي يقودها مكتب الفلبير  للملكية الحدود، وتعزيز فعالية النظام 

. وتعرض هذه الوثيقة جهود المجتمع بأشه التر ي
ي والوعي الوطت 

القضان 
 . ي الفلبير 

 الفكرية؛ بغية الحد من التقليد والقرصنة ف 
 

 .
ً
نت ثانيا  توسيع نطاق وظائف اإلنفاذ عىل اإلنير

ي كوفيد . 2
ي بداية تفسر

، كان مكتب الفلبير  للملكية ال 19-ف  ي الفلبير 
ايد ف  فكرية قد أعرب بالفعل عن قلقه إزاء االتجاه المتر 

ي مختلف جوانب حياة الناس اليومية 
ل الرقمي ف  فيه.  -المحتمل للتقليد والقرصنة، بالنظر إىل التحوُّ  من التجارة إىل التر

 
ي عام  . 3 

مة من 2020وف 
َّ
ي أبلغ عنها ، ارتفع عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية المقد

أصحاب الحقوق والتر
ة من  121المواطنون المعنيون إىل  ي الفتر

ي المائة  95.  ويتعلق 2019إىل  2016شكوى، متجاوزة العدد اإلجماىلي للشكاوى الواردة ف 
ف 

 .  من هذه الشكاوى بالمجال الرقمي
 
ي ضوء هذه الزيادة، أصدر مكتب الفلبير  للملكية الفكرية، من خالل مكتب إن . 4

فاذ حقوق الملكية الفكرية، قواعد جديدة وف 
ي يمكن ألصحاب الحقوق االستفادة منها

نت وإلتاحة مزيد من ُسُبل االنتصاف الرادعة التر  . 34لتوسيع نطاق وظائف اإلنفاذ عىل اإلنتر
 
: وعىل وجه التحديد، يمكن لمكتب إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بمبادرة منه وبموجب القواعد الجديدة، اال  . 5 ي

 ضطالع باآلنر
 

 مراقبة األسواق؛   -
 الوقف الفوري والمؤقت لعمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خالل إصدار أوامر التوقف واالمتناع؛ -
اخيص.  -  المصادقة عىل إلغاء تصاري    ح العمل الخاصة بالمتعدي، ومنها التر

 

                                                
 ورة عن آراء أمانة الويبو أو أي من الدول األع عترر بالض 

ُ
ي هذه الوثيقة إال عن رأي كاتبها فقط، وال ت

 
عترر اآلراء الواردة ف

ُ
 ضاء فيها. ال ت

ي ) 34
ي غيبتر  للملكية الفكرية قبل إصدار القواعد الجديدة، انظر آالن نر

ي يضطلع بها مكتب الفلبير 
ي (، 2016لمعرفة لمحة عامة عن وظيفة اإلنفاذ التر

وظيفة اإلنفاذ ف 
الرابط:  (، متاحة عتر WIPO/ACE/11/6من الوثيقة  19-15أفضل الممارسات والتحديات )الصفحات  مكتب الفلبير  للملكية الفكرية: 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=343776 . 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=343776
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م . ولم يتلق مكتب الفلبير  للملكية الفكرية أي شكوى من أصحاب 6
َّ
حقوق الملكية الفكرية منذ إصدار القواعد الجديدة. وإذا قد
 من المدير العام لمكتب الفلبير  للملكية الفكرية، 

ّ
 فيها، فسَيصدر قرار البت

َّ
مكتب إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الشكوى وبت

 وسيخضع للطعن أمام محكمة االستئناف. 
 

 .
ً
 التعاون من جانب القطاع الخاص ثالثا

ي أصدرها مكتب الفلبير  للملكية الفكرية بعد إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة. ولدى ُوضع . 7
ت القواعد الجديدة التر

ي يواجهونها 
كاء القطاع الخاص يواصل معهم تكثيف مشاركته لفهم التحديات التر ي الواقع، شبكة واسعة من شر

 
 عىل نحوٍ  المكتب، ف

 لذلك. 
ً
 أفضل، ووضع تدابتر إنفاذ أفضل وفقا

 

ونية .أ ي مجال التجارة اإللكير
ز
ز أصحاب الحقوق والجهات الفاعلة ف  مذكرة تفاهم بي 

لجعل  2018يعمل مكتب الفلبير  للملكية الفكرية مع المنصات الرقمية وبوابات الدفع التجارية وأصحاب الحقوق منذ عام  . 8
ه المكتب عن صيا . وأسفر الحوار الذي يشَّ

ً
ونية أكتر أمانا ونية ومجموعة  35غة مذكرة تفاهمالتجارة اإللكتر بير  منصات التجارة اإللكتر

ي مارس 
 
عت مذكرة التفاهم ف

ر
ي تحسير  إجراءات اإلشعار والسحب  2021مختارة من أصحاب الحقوق. وُوق

 
بهدف رئيسي يتمثل ف

 : وط الالزمة لما يىلي
 الشر
ً
د مذكرة التفاهم أيضا

ر
حد

ُ
ونية. وت  لمنصات التجارة اإللكتر

 
 تدابتر وقائية؛اتخاذ  -
وع للمعلومات ذات الصلة مع السلطات عند الطلب، بقدر ما تسمح به قوانير  ولوائح خصوصية البيانات؛ -  التبادل المشر
 وضع سياسات لمنع تكرار انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.  -

 
ع . 9

َّ
ي الوقت الحاىلي  توقد وق

:   16عىل المذكرة ف 
ً
 جهة، وهي تحديدا

 
نت -  : منصات اإلنير

Lazada E-Services Philippines, Inc. 
Shopee Philippines, Inc. 

BF Jade E-Services Philippines, Inc. (Zalora Philippines) 

 أصحاب العالمات: -
Unilever Philippines, Inc. 

Castrol Limited 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Philippines, Inc. 

GlaxoSmithKline Philippines, Inc. 
Solar Pictures, Inc. 

Globe Telecom, Inc. 
Daniel Wellington AB 

Cambridge University Press 
Golden ABC, Inc. 

 الغرف التجارية/رابطات الصناعات: -
ي الفلبير  

 الغرفة التجارية األمريكية ف 
ي الفلبير  

يطانية ف   الغرفة التجارية التر
ي 
 الفلبير  الغرفة التجارية األوروبية ف 

ي الفلبير  
 رابطة تجار التجزئة ف 

 
ي مذكرة  . 10

 تحت رعاية مكتب الفلبير  للملكية الفكرية لتقييم التقدم الُمحَرز ف 
ً
عون عىل مذكرة التفاهم مرتير  سنويا

ر
ويجتمع الموق

ي تكنولوجيات/أساليب التقليد/القرصنة، ومراجعة مذ 
كرة التفاهم، وربما توسيع التفاهم وتنفيذها، والوقوف عىل أحدث المستجدات ف 

نت.   نطاق أحكامها لتشمل الجهات الفاعلة األخرى مثل مقدمي خدمة اإلنتر

                                                
35  :  . https://drive.google.com/file/d/1BwGoksbtdBLaxRtrjHYZUBhz09tll0DC/view?usp=sharingيمكن االطالع عليها عتر الرابط التاىلي

https://drive.google.com/file/d/1BwGoksbtdBLaxRtrjHYZUBhz09tll0DC/view?usp=sharing
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 حجب المواقع ب. 

 عىل إنشاء نظام شي    ع ومتجدد لحجب المواقع. ويتعاون المكتب مع رابطة صناعة  . 11
ً
يعكف مكتب الفلبير  للملكية الفكرية أيضا

ي آسيا، والهيئة الوطنية لال 
 
ن من حجب الفيديو ف

ِّ
ي الفلبير  إلنشاء آلية تنسيق من شأنها أن تمك

 
نت ف تصاالت، ومقدمي خدمة اإلنتر

ي بشأن هذه 
 من وضع بروتوكول واضح للتنسيق البيت 

ً
مواقع القرصنة بطريقة أشع وأكتر بساطة. ويأمل المكتب أن يتمكن قريبا

، ُيحيل المكتب طلبات حجب المواقع  ي الوقت الحاىلي
 
اف العملية. وف ي تمتلك السلطة الرئيسية لإلشر

إىل الهيئة الوطنية لالتصاالت، التر
 عىل مقدمي خدمة 

جري الهيئة، بدورها، بعض العمليات الداخلية قبل إصدار أمر يتعيرَّ 
ُ
نت. وت التنظيمي عىل مقدمي خدمة اإلنتر

ي المستقبل أن يُ 
 
نت االمتثال له. ويأمل المكتب ف ي الطابع المؤسسي عىل اإلنتر

فيها الهيئة باستالم طلبات حجب المواقع  قرّ عملية تضق 
نت االمتثال لها.   من مقدمي خدمة اإلنتر

ً
 المحالة إليها من المكتب وتطلب تلقائيا

 
، سيدير مكتب إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عملية التحقق من الشكاوى بمنته الدقة لحماية النفاذ  . 12 ي جميع هذه المساعي

 
وف

ي تشتر فيها جميع األدلة بحزم إىل القرصنة. إىل المحتوى الم
ي الحاالت التر

 
د من عدم صدور أمر الحجب إال ف

ُّ
وع والتأك  شر

 
 .
ً
ي  رابعا

ز
 تعزيز اإلطار القانون

ي تتيح انتشار التقليد والقرصنة عىل نطاق  . 13
ي االعتبار التكنولوجيات الناشئة التر

 
اتيجيات اإلنفاذ مع األخذ ف يجب صياغة استر

ي ستعيد تحديد أوسع وتج
د مكتب الفلبير  للملكية الفكرية القوانير  التر . وعىل هذا النحو، يؤير

ً
 أكتر تعقيدا

ً
عل التصدي لهما أمرا

 . ي سياق االقتصاد الرقمي
 
اتيجيات اإلنفاذ ف  استر

 تعديالت قانون الملكية الفكرية .أ

وع قانون  . 14 ي مشر
ي العام الماض 

ح مكتب الفلبير  للملكية الفكرية ف  . وستجعل هذه 1997لتعديل قانون الملكية الفكرية لعام اقتر

مَّ تعزيز مكانة الفلبير  بوصفها وجهة جاذب
َ
 للمستقبل، ومن ث

ً
ة التعديالت نظام قانون الملكية الفكرية أكتر قوة وفعالية وحداثة وتطلعا

 لالستثمار. 
 
حة . 15 ف جهودها من أ 36وستتيح التعديالت المقتر

ر
 للحكومة أن تكث

ً
 جل منع التقليد والقرصنة. وتهدف تلك التعديالت إىل: أيضا

 
 نشاء نظام لحجب المواقع؛  إ -
 منح المدير العام سلطة إصدار أوامر التوقف واالمتناع وأوامر المصادرة؛   -
عة عىل المتعدين عىل حقوق الملكية الفكرية؛ -

َّ
 زيادة العقوبات الموق

ة والمتوسطة بالتماس إسقاط الحد األدن  للمطالبة بالتعويض عن  - ار للسماح للمؤسسات المتناهية الصغر والصغتر األرص 
 ُسُبل االنتصاف اإلدارية. 

 
، ومن  . 16  ي كونغرس الفلبير 

يعية ف  وع قانون تعديل قانون الملكية الفكرية عىل مستوى اللجنة التشر  مناقشة مشر
ً
وتجري حاليا

ي مجلس النواب خالل
ر عىل األقل ف   . 2021عام  المأمول أن ُيمرَّ

 
نت .ب وع قانون معامالت اإلنير  مشر

17 .  
ا
 كامال

ً
ح تأييدا نت المقتر د مكتب الفلبير  للملكية الفكرية قانون معامالت اإلنتر ي  ،37يؤير

ح لمداوالت ف  وقد يخضع القانون المقتر
ونية والتجار والمواقع  وع القانون تدابتر قياسية لتغيتر طريقة عمل منصات التجارة اإللكتر .  وسيضع مشر

ً
مجلس الشيوخ قريبا

نت الدخل نحو التقليد، من بير   ه العمليات عىل اإلنتر  توجر
َّ
ي المستقبل. وسيكفل أَّل

ونية بصورة جذرية ف    جرائم أخرى محتملة. اإللكتر
 
ي ظل نظام  . 18 

نت مسؤولية تضامنية عن األخطاء. وف   أن يتحمل التجار عىل اإلنتر
ً
نت أيضا ي قانون معامالت اإلنتر

ويقتض 
المسؤولية التضامنية المذكور، سيتم التعامل مع إنفاذ العالمات التجارية بصورة مشابهة إلنفاذ حق المؤلف بالنسبة لألفراد الذين 

ي قد تخضع إلجراءات جنائية ومدنية. يؤد
ي ارتكاب أحد أفعال التعدي التر

ة ف   ون أنشطة تساهم مساهمة غتر مباشر
 
وع قانون تعديل قانون الملكية الفكرية؛ ألن هذا  . 19 نت ومشر ب مكتب الفلبير  للملكية الفكرية بتمرير قانون معامالت اإلنتر ويرحر

  االستباقية. من شأنه أن يتيح وضع المزيد من التدابتر 

                                                
وع قانون مجلس النواب رقم  36    //:and 8620, www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_18/HB08062.pdfhttps ,، متاح عتر الرابط: 8062مشر

available at: https://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_18/HB08620.pdf . 
وع قانون مجلس النواب رقم  37 وع قانون   https://www.congress.gov.ph/legisdocs/third_18/HBT7805.pdfالرابط: ، متاح عتر 7805مشر ، ومشر

 . http://legacy.senate.gov.ph/lisdata/3301729864!.pdf، متاح عتر الرابط:  1591مجلس الشيوخ رقم 

https://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_18/HB08062.pdf
https://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_18/HB08620.pdf
https://www.congress.gov.ph/legisdocs/third_18/HBT7805.pdf
http://legacy.senate.gov.ph/lisdata/3301729864!.pdf
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ً
 نهج الحكومة بأرسها . خامسا

نة من  . 20 ، تقود اللجنة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية المكوَّ  جهود التعاون. ويرأسها مكتب  13عىل الجانب الحكومي
ً
عضوا

 بالنيابة. 
ً
 الفلبير  للملكية الفكرية بصفته رئيسا

 
21 .  

ً
ايدا  متر 

ً
لت اللجنة، منذ إنشائها، عددا ي المائة بقيمة تبلغ  55من المضبوطات، بمتوسط نمو سنوي قدره وقد سجَّ

 
مليار  23.6ف

ي )حواىلي 
و فلبيت  ي عام  468.5بتر 

 
( ف  بقيمة قدرها  2018مليون دوالر أمريكي

ا
ي )حواىلي  3.5مقارنة

و فلبيت  مليون دوالر  69.5مليار بتر 
ي عام 

 
( ف  . 2008أمريكي

 
ي قيمة المضب . 22

 
ي حير  أن النمو السنوي ف

 
 وف

ً
ه أيضا ي السلع المقلدة، فيمكن تفستر

 
 إىل زيادة التجارة ف

ً
وطات يمكن أن ُيعزى جزئيا

ذها مكتب الفلبير  للملكية الفكرية بنسبة 
ر
ي ينف

ي المائة لتصل إىل  69بزيادة جهود اإلنفاذ. وقد ازدادت بالفعل أنشطة التفتيش التر
 
ف

ي عام  2644
 
جريت ف

ُ
 بما يبل 2018عملية تفتيش أ

ا
ي عام  1565غ مقارنة

 
 . 2008عملية تفتيش ف

 
 مقلدة من  . 23

ً
ن سلعا  يخزر

ا
 مبت  كامال

ً
ي الكشف عن بؤر التقليد. فقد اكتشف مكتب الجمارك مؤخرا

 
 أنشطة التفتيش ف

ً
وتستمر حاليا

نت.   المقرر بيعها عىل اإلنتر

 تعزيز التدابي  عىل الحدود أ. 

كة بير   . 24
ي أكتوبر أطلق مكتب الجمارك مذكرة تفاهم مشتر

ي  26، وتضم المذكرة 2020الوكاالت لحماية الحدود ف 
وكالة حكومية ف 
ي إطار الجهود الرامية إىل تعزيز حماية الحدود. وتهدف مذكرة التفاهم إىل 

، ومن بينها مكتب الفلبير  للملكية الفكرية، وذلك ف  الفلبير 
 ماية الحدود. إنشاء آلية منهجية لتبادل المعلومات االستخباراتية المتعلقة بح

 
ويشعر مكتب الفلبير  للملكية الفكرية بالتفاؤل بأن مثل هذا التبادل المبسط للمعلومات سيؤدي إىل إنفاذ أشع وأكتر فعالية،  . 25

ي موان   الدخول. 
اض السلع المقلدة ف   وسيجعل من السهل اعتر

 

 اإلنفاذ اإلقليمي عي  الحدود ب. 

اض التجارة المقلدة عىل نطاق إقليمي من خالل إنشاء أنظمة يعتقد مكتب الفلبير  للملكية الفكر  . 26  أنه يجب مواصلة اعتر
ً
ية أيضا

وعة.  ي قد تمر فيها السلع غتر المشر
 تنسيق أفضل بير  البلدان التر

 
ي تمثيل الفلبير  بصفتها رئ . 27

ي تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وف 
 ويضطلع المكتب بدور رائد عىل المستوى اإلقليمي ف 

ً
يسا

ي آسيا
فر اء إنفاذ الملكية الفكرية التابعة لرابطة أمم جنوب شر  . 38لشبكة ختر

 
ي إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ويجري النظر  . 28

ة عىل مر السنير  ف  اء إنفاذ الملكية الفكرية خطوات كبتر وقد اتخذت شبكة ختر
ي صياغة مذكرة تفاهم إقليمية بير  أصحاب الحقوق ومنصات اإلن

 ف 
ً
ي المنطقة حيث يوجد حاليا

ة الحالية ف   إىل الختر
ً
نت، استنادا تر

 بالفعل مذكرات تفاهم بير  الفلبير  وتايلند. 
 
ي آسيا، تحت رئاسة  . 29 

فر ي باالمتثال لإلنفاذ الجمركي التابع لرابطة أمم جنوب شر
 مع الفريق العامل المعت 

ً
وعملت الشبكة أيضا

. ويواصل مكتب الفلبير  للملكية الفكر  ي محاولة لتشي    ع تحقيق أهداف اإلنفاذ الفلبير 
ية استكشاف المجاالت الممكنة للتنسيق ف 

ي آسيا 
فر  . 39المعنية بحقوق الملكية الفكرية 2025-2016بموجب خطة عمل رابطة أمم جنوب شر

 
ونية التابعة لرابطة أ . 30 ي جدوى المشاركة مع لجنة التنسيق المعنية بالتجارة اإللكتر

 ف 
ً
ي آسيا وتنظر الشبكة أيضا

فر مم جنوب شر
ة  ي المنطقة، مع تحفتر  المؤسسات المتناهية الصغر والصغتر

ونية ف  ي تأمير  معامالت التجارة اإللكتر
لمناقشة أفضل الممارسات ف 

ي التجارة الرقمية. 
 والمتوسطة لتبت 

 

                                                
ي ) 38

ي غيبتر اء إنفاذ الملكية الفكرية وعن التعاون اإلقليمي بشأن إنفاذ الملكية الفكرية، انظر آالن نر (، التعاون اإلقليمي بشأن 2017لمزيد من التفاصيل عن شبكة ختر
ي آسيا )الصفحات 

ر
ف ي رابطة أمم جنوب شر

 
 الرابط: متاحة عتر  (،WIPO/ACE/12/5 Rev. 2من الوثيقة  32-28إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ف

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=381796 . 
39  :    https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-يمكن االطالع عليها عتر الرابط التاىلي

2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916 . 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=381796.
https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916
https://www.aseanip.org/Portals/0/ASEAN%20IPR%20ACTION%20PLAN%202016-2025%20(for%20public%20use).pdf?ver=2017-12-05-095916
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 لتعزيز الجهود عىل مست . 31
ً
فعة الفلبير  األوسع نطاقا

َ
 من د

ً
عد هذه الجهود التعاونية جزءا

ُ
ي آسيا من وت

ر
ف وى رابطة أمم جنوب شر

نامج " ي مجال ANIEE ACTS Beyond 2020خالل إطالقها لتر
 
ة التقدم ف نامج إىل تشي    ع وتتر ح. وي  هدف جدول أعمال التر " المقتر

ي تشتر إىل اسم
كتر  عىل الوعي والقدرات والتكنولوجيا والتآزر، وهي العنارص األربعة التر

ي المنطقة من خالل التر
 
نامج  اإلنفاذ ف التر

"ACTS ." 

ي قضايا التعدي عىل الملكية الفكرية ج. 
ز
 الفصل ف

ي مجال اإلنفاذ توجيه نظام العدالة لصالح أصحاب  . 32
 
ي يضطلع بها مكتب الفلبير  للملكية الفكرية ف

من بير  المهام المهمة التر
 حقوق الملكية الفكرية. 

 
ي عام  . 33

 
ي جاءت  2020الخاصة لعام القواعد  2020فقد أصدرت المحكمة العليا ف

بشأن مالحقة قضايا الملكية الفكرية، التر
 إلصدار 

ا
ها مكتب الفلبير  للملكية الفكرية، وتهدف إىل تحسير  . 40 2010تعديال

َّ
ي استهل

حة أحد الجهود التر
َّ
وهذه القواعد المنق

: اإلجراءات القضائية المعنية بقضايا التعدي عىل الملكية الفكرية وتشيعها.  وتشم  ل أبرز األحكام ما يىلي
 

 تقليص مدة إصدار الحكم؛   -
صدر أوامر التفتيش والضبط؛ -

ُ
ي ت
 زيادة عدد المحاكم التر

ي المحاكم.  -
 التكليف بتدريب القضاة وموظق 

 
 .
ً
ز أصحاب الحقوق سادسا  تمكي 

التحديات الجديدة الناجمة عن يعمل مكتب الفلبير  للملكية الفكرية باستمرار مع أصحاب الحقوق لمساعدتهم عىل مواجهة  . 34
ي ستعمل مع المكتب خالل األشهر 

اكة مع الرابطة الدولية للعالمات التجارية، التر ة، عقد المكتب شر ي اآلونة األختر
. وف  االقتصاد الرقمي

اتيجيات اإلنفاذ مع احتياجات أصحاب ال ي الفلبير  ومواءمة استر
 عالمات التجارية. المقبلة لتحسير  نظام حماية العالمات التجارية ف 

 
ونية تهدف إىل مساعدة أصحاب الحقوق عىل استخدام  . 35  اكة مع غوغل وفيسبوك لعقد ندوات إلكتر  شر

ً
وأقام المكتب أيضا

ي مجال الملكية الفكرية عىل 
أدوات البحث والكشف واإلدارة المتوفرة لديهم لممارسة مستوى أفضل من الرقابة عىل حقوقهم ف 

نت.   اإلنتر
 

 .
ً
ز  سابعا  توعية المستهلكي 

ي إبالغ مكتب الفلبير  للملكية الفكرية بأفعال انتهاك حقوق  . 36
 ف 
ً
ا  كبتر

ً
ي نشاطا

أبدى المواطنون المعنيون عىل مدار العام الماض 
ي حمالت التوعية والتثقيف؛ بغ

ي استهداف المستهلكير  ف 
 بشكل أكتر ف 

ً
 مدروسا

ً
ِبع المكتب نهجا

ّ
ية الملكية الفكرية المحتملة. وسيت

 الحفاظ عىل هذا المستوى من التفاعل.  
 
ي يونيو  . 37

اكة مع الويبو ف  ي  2020وعقد المكتب شر  التجريتر
ام المستهلك للملكية الفكرية من أجل النشر .  41ألداة الويبو لتقييم احتر

وع لتقييم مواقف المستهلكير  وسلوكياتهم تجاه  ي المرحلة األوىل من المشر
م هذه األداة ف 

َ
ستخد

ُ
فت وست

ِّ
ل
ُ
قرصنة حق المؤلف. وك

ي يونيو 
طلق ف 

ُ
( وجمع النتائج. ومن المتوقع تسليم 2021إحدى الهيئات المهنية الميدانية بإجراء استطالع رأي المستهلكير  )الذي أ

ي أكتوبر 
ي ف 
 . 2021التقرير النهان 

 
ي بحماية المستهلك التابع لدائرة التجا . 38

 مع الفريق المعت 
ً
ي ويتعاون المكتب أيضا

رة والصناعة إلعداد مواد حمالت التوعية التر
ي غضون األشهر المقبلة. 

ق ف 
َ
طل
ُ
 ست
 

 .
ً
 الخالصة ثامنا

سيواصل مكتب الفلبير  للملكية الفكرية تخصيص قدر كبتر من الوقت والموارد والقدرات لمساعدة أصحاب المصلحة عىل  . 39
 
ً
ي ظل االقتصاد إنفاذ حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية. وسيواصل أيضا

 الحتياجات أصحاب الحقوق ف 
ا
اتيجيته استجابة صياغة استر

ي نهاية المطاف إىل 
 ف 
ً
الرقمي الدائم التطور. وال تقتض أهمية برنامج اإلنفاذ هذا عىل تحقيق مصالح أصحاب الحقوق، بل يهدف أيضا

ي حماية المستهلك، والصحة العامة، والتجار 
ة العادلة، ووضع أساس تنظيمي سليم لجذب تحقيق أهداف وطنية أخرى تتمثل ف 

زة لالبتكار واإلبداع.  كه بيئة ُمعزر حرر
ُ
 المستثمرين وبناء اقتصاد رقمي قوي ت

]نهاية المساهمة[

                                                
 . https://sc.judiciary.gov.ph/14365/ يمكن االطالع عليها عتر الرابط التاىلي  40
41  :  . https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4240 يمكن االطالع عليها عتر الرابط التاىلي

https://sc.judiciary.gov.ph/14365/
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4240
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ي  االتحاد الروسي  تجربة
ز
نت  انتشار مكافحة ف  المحتوى المقرصن عىل اإلنير

اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط  مساهمة من إعداد السيد فاديم سيبوتان، نائب رئيس الدائرة االتحادية لإلشر
ي موسكو، 

 *االتحاد الروسي اإلعالم، ف 

 ملخص

نت.  ي اتخذها االتحاد الروسي لمكافحة القرصنة عىل اإلنتر
ي جملة أمور، من و تناقش هذه المساهمة التدابتر التر

 
، ف تنعكس فعالية التدابتر

ي الوقت 
 
نت وزيادة دخل أصحاب الحقوق المتأتية من مبيعاته. وف ي عتر اإلنتر

، تواصل الدولة ذاتهخالل زيادة استهالك المحتوى القانون 
ي بفعالية لللوائح ال دعمها  أكتر فعالية من خالل التدابتر جهودها لجعل هذه 

ي يطورها القطاع الصناعي المعت 
وتشجيع التفاعل ذاتية التر

نت.  ي مكافحة القرصنة عتر اإلنتر
 
كات تكنولوجيا المعلومات الروسية وأصحاب الحقوق ف ى شر  المباشر بير  كتر

 مقدمة أوال. 

عد  .1
ُ
اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالمالدت ي االتحاد الروسي حكومية الهيئة ال ائرة االتحادية لإلشر

 ف 
نت. ال ي نطاق اختصاصها، تطبق ومكلفة بالحد من انتشار المحتوى المقرصن عىل اإلنتر

يعية مختلفة  هذه الهيئةف   يراها آليات تشر
ي كل من روسيا وخارج

 تعمل باستمرار عىل تحسير  هذه اآلليات. كما أنها   بأنها فعالة ها أصحاب الحقوق ف 

يىعي الحاىلي و  .2 ن اإلطار التشر
ّ
ي للمحتوى عىل مواقع القرصنة من خالل تلك الهيئة أن تكافحيمك

أوامر  بفعالية التوزي    ع غتر القانون 
هذا العمل بالتعاون الوثيق  تلك الهيئةتنفذ و وتقليل عائدات اإلعالنات وتسييل حركة المرور، وبالتاىلي قطع التدفقات المالية. الحظر 

ى، حق المؤلفمع أصحاب  كات تكنولوجيا المعلومات الكتر ي ذلك محركات البحث.  42وشر
 بما ف 

ي تحققت من خالل و  .3
ي الذاتية  اللوائحجانب إىل  ةالحكومي اللوائحتناقش هذه المساهمة أوجه التآزر التر

يطورها القطاع  التر
ي 
نت. الصناعي المعت  ي مكافحة القرصنة عتر اإلنتر

 ف 

 ةالحكومي اللوائح ثانيا. 

ي روسيا  . ألف
ز

 اآلليات الرئيسية لمكافحة القرصنة ف
نت  ينظمالقانون الرئيسي الذي يتمثل  .4 ي تدابتر مكافحة القرصنة عىل اإلنتر

يوليو  27المؤرخ  FZ-149القانون االتحادي رقم  ف 
ي الوقت الحاىلي ويشي ذلك  43، بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات. 2006

عىل جميع الموضوعات  القانون ف 
 ، باستثناء الصور الفوتوغرافية. حق المؤلفالمحمية بموجب 

 44ث لمكافحة القرصنة: يجوز لصاحب الحق اللجوء إىل إحدى الطرق الثال و  .5

                                                
ي الويبو. ا *

 
ورة آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء ف ، وليست بالض  ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفير 

 
 آلراء المعتر عنها ف

كات 42 كات تكنولوجيا المعلومات هي شر ي  شر
 
ي ذلك  متخصصة ف

 
ي مجاالت التكنولوجيا الفائقة ذات الصلة، بما ف

 
مجيات وتلك العاملة ف معدات الحاسوب والتر

 مشغىلي االتصاالت ومحركات البحث وما إىل ذلك. 
القانون  حتر دلة بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات )بصيغته المع 2006يوليو  27المؤرخ  FZ-149القانون االتحادي رقم ُيتاح  43

  . https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/2072عىل:  (2020يونيو  8المؤرخ  FZ-177االتحادي رقم 
ُ
ي القانون  2.15درجت المادة وا

 
ف

حماية  حولاالتحاد الروسي تعديالت عىل بعض قوانير  إدخال ، بشأن 2013يوليو  2المؤرخ  FZ-187بموجب القانون االتحادي رقم  FZ-149االتحادي رقم 
ي شبكات المعلومات واالتصاالت، 

 
 . https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/17108متاح عىل:  وهو الحقوق الفكرية ف

ي  تحسير  آليات مكافحة نشر المحتوى( 2019فاديم سيبوتان )مساهمة لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الخيارات المدرجة، انظر  44
نت ف  المقرصن عىل اإلنتر

عىل:  ةمتاحال(، .WIPO/ACE/14/8 Revمن الوثيقة 16إىل  12 من )الصفحات االتحاد الروسي 
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=450691/ 
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  (؛2.15حكم محكمة بشأن التدابتر المؤقتة )المادة 

  (؛ 15.6بشكل دائم )المادة  المتعدية قرار محكمة بحظر المواقعو 

  ي عىل ادائم  بتطبيق حظر قرار وزارة التنمية الرقمية واالتصاالت واإلعالم و
ي تعرضت للحظر المواقع تطابق لمواقع التر

 التر
 ((. 1)6.15بقرار من المحكمة )المادة 

يعية عىل نطاق واسع. و  .6 ي وقت كتابة هذفيجري تطبيق هذه اآلليات التشر
، تمت إزالة المحتوى المقرصن أو المساهمة هق 

ي مؤقت،  17000مليون موقع عىل أساس  1.5حظره عىل 
قرار صادر عن وزارة التنمية  27000و، المحاكم من قرار  900وأمر قضان 

 قمية واالتصاالت ووسائل اإلعالم. الر 

ي الخارج اآلليات بشكل متكرر.  .7
 
اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا و كما يستخدم أصحاب الحقوق ف تلقت الدائرة االتحادية لإلشر

ي قدمها قراًرا من محكمة مدينة موسكو فيما يتعلق بالطلبات  380المعلومات ووسائط اإلعالم حتر اآلن أكتر من 
ي رواد عال التر

 
ميير  ف

(، اقرارً  137) Sonyأقسام مختلفة من و قراًراWarner Bros. Entertainment Inc (136  ،)صناعة السينما، مثل 
كة  Universal Music (88و كة  Disney Enterprises Inc (11قراًرا( وشر  )تسعة قرارات(.  Marvelقراًرا( وشر

ي ال مواقع محددة حظر باإلضافة إىل و  .8
 
تتعاون و حركة المرور إىل هذه المواقع.  لتقليصاتخاذ تدابتر  يجريقرصنة، تنشط ف

اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم منذ عام  بشكل مكثف مع محركات البحث  2017الدائرة االتحادية لإلشر
(Yandex وGoogle وMail إلزالة الروابط المؤدية إىل المحتوى )بالحظر ث. كما تنص األحكام الخاصة من نتائج البح المتعدي 

ا عىل  النفاذ عندما يكون و ( عىل إزالة هذه الروابط. 1-15.6المواقع المطابقة )المادة  وحظر ( 6.15الدائم )المادة 
ً
إىل المحتوى مقيد

ي المادة 2.15أساس المادة 
 
 . 8.15، فإن إزالة الروابط من نتائج البحث منصوص عليها ف

مجيةتطبيقات المن خالل  حق المؤلف والموزع يغطيهحماية موضوع ل د إجراء جدياتخاذ  باء.   الي 

ا فإن ، ا مطرد شهدت ارتفاعا الهاتف المحمول ب المرور المتعلقة حركة نسب بما أن .9
ً
سوق تطبيقات الهاتف المحمول يتطور أيض

ا توزي    ع المحتوى المقرصن. 
ً
ي يمكن من خاللها أيض

 بشعة، والتر

ي  القانوناستجابة لهذه التهديدات، تم تعديل و  .10
، وف  من القانون  2.15المادة  عىل تعديالتال دخلت، 2020أكتوبر  1الروسي

 45. النفاذ حتر   FZ-149االتحادي رقم 

ي هذا الصدد تقوم  .11
اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالموف  إشعار إىل  بإرسال الدائرة االتحادية لإلشر

من التطبيق.  بحق المؤلف المحمي الموضوع طلب منه إزالة تصدر المعلومات الذي يستضيف التطبيق )ما يسم متجر التطبيقات( م
المستخدمير  الروس  نفاذ ، فإن متجر التطبيقات ملزم بتقييد FZ-149التطبيق لمتطلبات القانون الفيدراىلي رقم  لم يمتثل صاحبإذا و 

ي غضون  ُيلتر إذا لم و إىل التطبيق. 
اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط تقوم ساعة،  24الطلب ف  الدائرة االتحادية لإلشر

ويد اإلعالم   إىل التطبيق.  نفاذ مشغل االتصاالت بالمعلومات الالزمة لتقييد ال بتر 

ي وقت كتابة و .12
اف عىل االتصاالت وتكنولوجيهذه المساهمةف   28 ا المعلومات ووسائط اإلعالم، تلقت الدائرة االتحادية لإلشر

ا للهاتف المحمول.  19حكًما قضائًيا، تتعلق ب  
ً
ا برمجًيا.   13تمت إزالة المحتوى المقرصن من و تطبيق

ً
 نفاذ تم تقييد كما تطبيق

نت الروس إىل ستة تطبيقات.   مستخدمي اإلنتر

ي  ثالثا. 
 اللوائح الذاتية للقطاع الصناعي المعنز

اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم بنشاط وتشجعكما تدعم الدائرة  .13 القطاع الصناعي  االتحادية لإلشر
ي عىل تطوير لوائحه الذاتية

 . المعت 

ي و  .14
ي العض الرقمي  االستئثاريةمذكرة تعاون بشأن حماية الحقوق عىل  2018نوفمتر  1تم التوقيع ف 

ي مقر الدائرة االتحادية  ف 
ف 

اف عىل  ي األعمال السمعية والبضية  حق المؤلفاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم بير  كبار أصحاب لإلشر
ف 

وأصحاب مواقع استضافة الفيديو ومشغىلي محركات البحث. 
46 

نتلصفحات  (URL) الموارد الموحدة عناوينيضم سجل  -الموقعون نظام معلومات  أنشأ كجزء من تنفيذ المذكرة، و  .15  اإلنتر
ي يتم فيها التعدي عل حق المؤلف

نتصفحة  يصادفصاحب حق  وكل. التر تقديم طلب إىل يتعير  عليه  تتعدى عىل حق المؤلف إنتر

                                                
 . المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلوماتبشأن  2020يونيو  8المؤرخ  FZ-177القانون االتحادي رقم بموجب  أدخلت هذه التعديالت  45
46  : تاح المزيد من المعلومات عىل الرابط التاىلي
ُ
 . https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news62760.htmت

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news62760.htm
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نتتتلقر محركات البحث البيانات من السجل كل خمس دقائق، ثم تقوم بإزالة صفحة و الذي يعمل عىل مدار الساعة.  السجل  اإلنتر
ي غضون ست ساعات كحد أقض. 

 
ي يتم من خاللها قرصنة المحتوى من نتائج البحث ف

 التر

نت بشكل فعال، ب مرفقةهذه اآللية، وتمكن  .16 يعية، أصحاب الحقوق من منع نشر المحتوى المقرصن عىل اإلنتر اآلليات التشر
ي القصتر التخاذ اإل و بشعة. أن األمر يتم واألهم من ذلك، 

للمحتوى جراءات، عىل سبيل المثال، بالحماية الفعالة يسمح اإلطار الزمت 
 . عرضه للمرات األوىل أثناء

ي وقت كتابة هذو .17
 
هذه تطبيق محتوى مقرصن من نتائج البحث بيؤدي إىل مليون رابط  25، تمت إزالة حواىلي ه المساهمةف

ي  كما   الطريقة
 
 . 15 الفقرة ف

ي و  .18
 
اف عىل بناءا عىل نتائج اختبار األدوات المنصوص عليها ف ي موقع الدائرة االتحادية لإلشر

 
وع قانون ف المذكرة، تم إعداد مشر

ي للوائحه الذاتية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم، يهدف إىل تعزيز آليات
المذكورة  تطوير القطاع الصناعي المعت 

 . يىعي ي و أعاله عىل المستوى التشر
 
ي المستقبل القريب ف

 
وع القانون. سينظر مجلس الدوما ف   مشر

ي  وتىعي  .19
اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم أن تشجيع الحكومة للعمليات التر الدائرة االتحادية لإلشر

ي للوائحه الذاتية تهدف إىل
ي مكافحة القرصنة عتر  بالتظافر ، تطوير القطاع الصناعي المعت 

 
يعات الحالية، سيحقق أكتر تأثتر ف مع التشر

نت.   اإلنتر

 لمكافحة القرصنة المبذولة من االتحاد الروسي الجهود  أثر  رابعا. 

نت  لف. أ  خدمات الفيديو عي  اإلنير

كة  .20 ايد بشكل ملحوظ المبذولة من جانب ابفضل الجهود المشتر كات تكنولوجيا المعلومات، يتر  لدولة وأصحاب الحقوق وشر
نت  نت.  -عدد المستخدمير  الذين يتصلون بالمصادر القانونية للمحتوى عىل اإلنتر اعتباًرا من أواخر و دور السينما الرسمية عىل اإلنتر

ي 2020عام 
نت ف  مليون يورو(،  444مليار روبل روسي ) 38.942 روسيا ، بلغ إجماىلي إيرادات خدمات الفيديو القانونية عتر اإلنتر

ي المائة عن العام السابق.  52بزيادة قدرها 
ي عام  وتحققت نفس الزيادةف 

 47. 2018مقارنة بعام  2019ف 

ي الرسوم )ال دفع النموذج القائم عىلويواصل  .21
اكات و  رسوم شملت تر اء االشتر حصته والسيطرة  رفعالفيديو عند الطلب( خدمة شر

 و . اتاإلعالن نشر   نموذجعىل
ّ
ي عام  دفع ل النموذج القائم عىلشك

ي المائة من إجماىلي أرباح خدمة  78 ما مجموعه 2020الرسوم ف 
ف 

 عن 
ا
نت )قبل عام، كانت تزيد قليال ي المائة(.  70الفيديو عتر اإلنتر

 ف 

اء  عالوة عىل ذلكو  .22 اء  الفيديو عند الطلبتجاوزت خدمة شر ي النصف األول من عام )تأجتر المحتوى أو شر
نسخة رقمية( ف 

اء المحققة حصة اإليرادات  ظلتألول مرة من حيث اإليرادات، ولكن بحلول نهاية العام،  اتاإلعالن نشر  نموذج 2020 /شر من تأجتر
ي المائة 17، بنسبة اتاإلعالن نشر  نموذج المحققة منالمحتوى أقل من تلك 

ي المائة 21مقارنة بنسبة  لألوىل ف 
ي الوقت و. انيةللث ف 

ف 
اكات  ي المائة.  61نفسه، بلغت حصة االشتر

ي عام ومن ثمف 
:  2020، كان هيكل دخل خدمة الفيديو ف   عىل النحو التاىلي

 اكات  78الرسوم:  دفع النموذج القائم عىل ي المائة )االشتر
اءف   الفيديو عند الطلب(؛ وشر

  ي المائة؛  21: اتاإلعالن نشر  نموذجو
 ف 

  ق الدخل: واحد بالمائة. نماذج أخرى لتحقيو 

 مبيعات تذاكر السينما . اء ب

ا عىل سوق توزي    ع األفالم.  .23
ً
ال تؤثر التدابتر المتخذة لحماية الملكية الفكرية عىل سوق المحتوى الرقمي فحسب، بل تؤثر أيض

ي عام فقد 
ي ا 2020بلغ إجماىلي عائدات شباك التذاكر ف 

ي المائة  47مليون يورو(،  260مليار روبل روسي ) 22.8التحاد الروسي ف 
ف 

 48منها كانت من بيع تذاكر األفالم الروسية. 

ي عام وب .24
اوح من أربعة إىل تسعة أشهر ف  ي توقفت عملياتها لمدة تتر

ي البالد، التر
بسبب قيود مكافحة  2020اعت دور السينما ف 

ي األشهر الثالثة األو 68.6مليون تذكرة،  88.7، 19-كوفيدجائحة  
ي المائة منها ف 

 . 2020ىل من عام ف 

                                                
47  : تاح المزيد من المعلومات عىل الرابط التاىلي
ُ
 . godu-2020-v-kinoprokata-itogi/news/ru.kino-fond.www://http/ت

تاح معلومات تفصيلية عىل الرابط:  48
ُ
 . godu-2020-v-kinoprokata-itogi/news/ru.kino-fond.www://http/ت

http://www.fond-kino.ru/news/itogi-kinoprokata-v-2020-godu/
http://www.fond-kino.ru/news/itogi-kinoprokata-v-2020-godu/
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ي عام و  .25
 
ي شباك التذاكر )من الناحية النقدية، يعادل هذا  58.8بنسبة  2020انخفض حجم سوق توزي    ع األفالم ف

 
ي المائة ف

 
ف

ي المائة من حيث عدد التذاكر المباعة بالمقارنة 59.6ومليون يورو((،  372مليار روبل ) 32.6
 
 . 2019مع  ف

26.  
ً
ي الوقت نفسه، تأثرت السوق سلبا

 
داًرا أفالًما، أي أقل بنحو  1914، عرضت 2020. وهكذا، اعتباًرا من نهاية عام بالجائحةوف

ة من عام  8.7 ي المائة عن نفس الفتر
 
الدائرة االتحادية شاركت و (. 2019ديسمتر  31داًرا عرضت أفالًما حتر  2096) 2019ف

اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم ي ضمان حماية  جانب، إىل لإلشر
 
، بنشاط ف أصحاب الحقوق المعنيير 

ي عام 
 
رضت ألول مرة ف

ُ
ي ع

 . 2020األفالم التر

 
ً
نت -خامسا  التعاون الدولي لمحاربة القرصنة عي  اإلنير

نت.  .27 ي حماية الملكية الفكرية عىل اإلنتر
 
، تجدر اإلشارة إىل أهمية التعاون الدوىلي ف

ً
ا ي هذا الصدد  أختر

 
االتحادية  الدائرةتتعاون  وف

اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم ي أبرمتها  لإلشر
ي سياق مذكرة التفاهم التر

 
ي ذلك ف

 
بنشاط مع الويبو، بما ف

ي سبتمتر  ها مع
 
أدى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم إىل تعزيز فاعلية و . WIPO ALERTبيانات البشأن توفتر المعلومات لقاعدة  2020ف
. مكافحة   القرصنة الرقمية، ال سيما عىل المستوى الدوىلي

لت و  .28 اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم الدائرةحمَّ اسم مجال عىل  2000حواىلي  االتحادية لإلشر
WIPO ALERT .  اف عىل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووسائط اإلعالم الدائرةتتطلع و ن طويل ومثمر مع إىل تعاو  االتحادية لإلشر

نت.   الويبو لمكافحة المحتوى المقرصن عىل اإلنتر

 ]نهاية المساهمة[
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ال للملكية الفكرية  نت لدعم اإلنفاذ الفعَّ تحرير القدرات وتعزيز التعاون وتوسيع نطاق  -استخدام اإلنتر
 أنشطة التثقيف والتوعية

كات والملكية الفكرية )مساهمة أعدتها السيدة  (، CIPCأماندا لوثرينغن، مدير أول، إنفاذ حق المؤلف والملكية الفكرية، لجنة الشر
 *أفريقيابريتوريا، جنوب 

 

 المخلص

 
ت الجائحة طريقة عمل المهنيير  الذين 19-، يواجه العالم أحد أكتر تحدياته الناجمة عن جائحة كوفيد2020منذ أوائل عام  . لقد غتر

 يكافح
َّ
ي السلع المقلدة. ورغم أن

 
ما التجارة ف وعة، ال سيَّ ع أثناء هذه األوقات الصعبة أمر   ون التجارة غتر المشر  العثور عىل أَمل ُمشجر

، إال أن تأثتر جائحة كوفيد . وتناقش هذه المقلدةأدى إىل تعاون أوثق بير  مختلف الجهات الفاعلة لدعم مكافحة السلع  19-عستر

نت. وتبحث الوثيقة، عىل وجه الوثيقة فوائد  وير عتر اإلنتر  
نت لمكافحة القرصنة والتر استخدام التكنولوجيا القائمة عىل اإلنتر

ي قدرة هذه التكنولوجيات عىل تعزيز التعاون بير  الوكاالت، ودعم التدريب وبناء القدرات، وزيادة نطاق أنشطة التثقيف 
الخصوص، ف 
 .  وإذكاء الوعي

 

 :
ً
 مقدمة  أوال

األهمية لحماية العالمات التجارية، وهي دافع رئيسي لمواءمة اإلجراءات الرامية إىل  ةماية حقوق الملكية الفكرية بالغح تعد  .1
 . هم من أصحاب المصلحة المعنيير  ي تتخذها السلطات وأصحاب حقوق الملكية الفكرية وغتر

 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية التر

ل .2
َّ
نت مصدر قلق كبتر للسلطات شك العامة عندما يتعلق األمر بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ويواجه العديد من البلدان  اإلنتر

ي  ا تحديً 
ونية ف  نت، سواءا عن طريق ضمان تحمل منصات التجارة اإللكتر وير عتر اإلنتر  

 اعتماد طرق جديدة لمكافحة القرصنة والتر
اء السلع للمسؤولية عن التحقق من صحة السلع المتداولة عىل منصاتها أو تو   . المقلدةعية المستهلكير  بالعواقب السلبية لشر

ي إنفاذ حقوق الملكية الفكرية،  .3
ي يطرحها المحيط الرقمي ف 

الة لمكافحة  يعد مع ذلك، ورغم التحديات التر ا أداة فعَّ
ً
نت أيض اإلنتر

 . ي اإلنفاذ والنهوض بأنشطة إذكاء الوعي
 التعديات عىل حقوق الملكية الفكرية من خالل تحرير القدرات وتيستر التعاون بير  موظق 

ي  .4
وير من خالل األنشطة المختلفة ف  ي مكافحة عمليات التر 

كات والملكية الفكرية دوًرا رئيسًيا ف  الخطوط تؤدي لجنة الشر
ي التعاون بنشاط وتبادل الدروس 19-األمامية. واضطرت سلطات اإلنفاذ إىل تكييف طريقة عملها بسبب جائحة كوفيد

، وبدأت ف 
، مما أدى إىل زيادة التعاون بير  القطاعير  العام والخاص  ا عىل المستوى الدوىلي

ً
ي ولكن أيض

المستفادة، ليس فقط عىل المستوى الوطت 
ي بجزء صغتر من التكلفة. المتعدد التعاون و 

ون  ي الفضاء اإللكتر
 القطاعات وزيادة نطاق مبادرات توعية الجمهور. ويحدث كل ذلك اآلن ف 

 

ي مكافحة المنتجات المزيفة ثانًيا: 
ز
نت ف ي يطرحها اإلنير

 التحديات النر

. ومع ذلك، يمكن استخدام هذ .5 ي ي تدعم حقوق الملكية الفكرية االبتكار، وتحفز التقدم التكنولوّخر
ي نفسه ف  ا التقدم التكنولوّخر

نت وبيع السلع  نت ليس  المقلدةالتعديات عىل الملكية الفكرية واالستخدام غتر المضح به للملكية الفكرية. وقرصنة اإلنتر عتر اإلنتر
 
ً
ونية سوق ة، أصبحت منصات التجارة اإللكتر ي السنوات األختر

ي الواقع، ف 
 . لهذه الممارسات جديدة ا بأمر جديد. ف 

                                                
ي المنظمة العالمية للملكي * 

 
ي هذه الوثيقة هي آراء المؤلفير  وحدهم، وال تعكس آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء ف

 
 ة الفكرية )الويبو(. اآلراء الواردة ف
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الناحية التقليدية، يتم التعامل مع قرصنة حق المؤلف )التعدي المتعمد عىل حق المؤلف عىل نطاق تجاري( وتزوير  من .6
ا، بواسطة القضاة الذين يطبقون قواعد اإلجراءات القانونية الواجبة 

ً
العالمات التجارية بواسطة المحاكم، وبشكل أكتر تحديد

ي والمد
ي القانون الوطت 

 
، يبتعد إنفاذ  إىلالمشتبه فيهم  يحيلونير  الذين عير  العامر المنصوص عليها ف ي العالم الرقمي

 
المحاكم الجنائية. وف

ي أيدي وسطاء يطبقون مدونات قواعد السلوك
 
 من ذلك ف

ا
المفروضة ذاتًيا.  حقوق الملكية الفكرية تدريجًيا عن المحاكم، وُيوضع بدال

م مقدمو حتر أن بعض هذه المدونات تدعو إىل ترشيح المح ي جميع أنحاء العالم، يلتر 
 
ا ومراقبته. وف

ً
توى المحتمل أن يكون مخالف

ي 
ي التر

نت أنفسهم، أو يضطرون إىل إلزام أنفسهم، بآليات التنظيم الذانر هم من الوسطاء عتر اإلنتر نت وغتر خدمات الوصول إىل اإلنتر
ي التعدي عىل

 
نت.  تهدف إىل توفتر حلول عملية للمشكلة الضخمة المتمثلة ف  حقوق الملكية الفكرية القائم عىل اإلنتر

ي جوهرها، إقليمية وتحكمها القوانير  الوطنية. ومع ذلك، يتم تداول السلع المخالفة عتر الحدود  .7
 
إن حقوق الملكية الفكرية، ف

ا  من خالل شبكة
ً
نت مع مجال ضيق جد ي تع. ما الذي يمكن أن يتصدى لهذه المعضلة الهائلة للتعويض اإلنتر

إنفاذ حقوق وق التر
ي المذكورة أعاله، أو حتر تعزيزها. 

 الملكية الفكرية؟ تميل الحكومات الوطنية إىل استحسان حلول التنظيم الذانر

 لكن ما الحلول الممكنة األخرى؟ كيف يمكن أن تبدو وكيف يمكننا تحسير  فوائدها؟ .8

 

ا: 
ً
ي دعم اإلن -التكيف أو التخلف عن الركب  ثالث

ز
نت ف ال لحقوق استخدام اإلنير فاذ الفعَّ

 الملكية الفكرية

ي جنوب  .9
ي أفريقيا ف 

ت الحياة بشكل كبتر وشعان ما أصبح 2020مارس  23، تم فرض اإلغالق األول ف  ي أيام قليلة، تغتر
. وف 

ي ظل دعم الملكية الفكرية لكل جانب من جوانب اقتصاد جنوب 
تقريًبا،  أفريقيا العمل عن ُبعد هو الوضع الطبيىعي الجديد. ومع ذلك، ف 

بما يشمل الوظائف ذات األجور الجيدة والفنون والعلوم والتكنولوجيا باإلضافة إىل إيجاد إطار يسمح للصناعات الجديدة واالبتكار 
كات والملكية الفكرية أي خيار سوى التكيف بشعة مع الوضع الطبيىعي الجديد.   باالزدهار، لم يكن لدى لجنة الشر

نت عىل  أ(  التعاونتأثتر اإلنتر

 
حيث ُينظر إليه بشكل عام عىل أنه نشاط تكافىلي ومتبادل المنفعة. وُينظر إليه عىل ، متعدد األوجه بأنهمفهوم التعاون يتسم  .10

ون  ات وتبادلها. ويدافع الكثتر ي عملية البحث لقدرته عىل تحقيق نتائج من خالل نقل المعلومات والمهارات والختر
أنه عنض أساسي ف 
. وُيعتقد أن بحماس عن الم ي تعود عىل جميع المشاركير 

ي أوساط العلوم السياسية والتنمية، نظًرا للفوائد التر
بادرات التعاونية الدولية ف 

 . ي العالم النامي
كاء ف  مة للشر  هذا التعاون له أهمية خاصة بير  األقاليم النامية والمتقدمة ألنه يوفر مساعدة قيَّ

ي  عىل كيفية دلةاأل  يمكن االطالع عىل .11
ي دراسة منشورة ف 

نت للتعاون الدوىلي ف  مجلة االتصاالت بواسطة الحاسوب دعم اإلنتر
(Journal of Computer-Mediated Communication) ي خلصت إىل أن

التعاون الدوىلي بير  العلماء قد دعا إليه »، والتر
. ومن بير   ي العالم النامي

ون بحماس ف  ي تدعم التعا المتطلباتالكثتر
ي أنحاء متفرقة، تعد العديدة التر

ون بير  أفراد مجتمع علمي ف 
نت عنًضا بالغ األهمية ي جنوب 49«تكنولوجيا اإلنتر

ونية والتعاون واإلنتاجية ف  ي العالقات بير  االتصاالت اإللكتر
ا ف 
ً
. وبحثت الدراسة أيض

ي مجال العلوم والتكنولوجيا. أفريقيا 
ا ف 
ً
ا ملحوظ ً ي شهدت تغتر

، تم إجراء مسح عىل علماء من عدد مختار من وإلجراء هذه الدراسة، والتر
ي مقاطعة كوازولو

نت، ق-معاهد البحوث والجامعات ف  ي تصفح يناتال. وخلصت الدراسة إىل أن استخدام اإلنتر
ي ف 

اًسا بالوقت المنقض 
ي بالتعاون.  ، يرتبط بشكل إيجانر ي

ون  يد اإللكتر  التر

 

 التبادل والتعاون الدوليان ب(

 
ي جميع القارات من خالل 19-خالل أزمة كوفيد .12

، وجد مسؤولو إنفاذ القانون أنفسهم قادرين عىل التواصل مع نظرائهم ف 
م التواصل مع األفراد ذوي التفكتر المماثل من خالل منصات 

نت. ودعَّ االستفادة من العالم الجديد الواسع للمنصات عتر اإلنتر
كاء إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة والثقافات من مختلف القارات من خالل المؤتمرات المرئية طريقة جديدة للتع اون جمعت شر

ا 
ً
ي السابق عالية جد

ي كانت تكلفتها ف 
مجموعة من التكنولوجيات، مما أنتج مزيًجا من المعارف والمهارات والحلول. وأصبحت الفرص التر

                                                
49  Promote Collaboration and Productivity? Does the Internet Radhamany Sooryamoorthy and Wesley Shrum, 

Evidence from the Scientific Community in South Africa, [2007] 12 Journal of Computer-Mediated Communication 
pp. 733-751, at p. 733. 
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ي تحرير الموارد والسماح من حيث الوقت والموارد المالية متاحة بجزء بسيط من التكلف
 
ة والجهد. وكان لذلك فائدة إضافية تتمثل ف

كتر  عىل نجاح العمليات. 
 لمسؤوىلي اإلنفاذ بالتر

كات والملكية الفكرية،  بواسطة استمر تكثيف التعاون عىل المستوى العالمي  .13 وحدة إنفاذ الملكية الفكرية التابعة للجنة الشر
ي المناقشات، ب

 
ي جنوب وزادت فرص المشاركة ف

 
ي ذلك مع البلدان األفريقية المجاورة، وتبادل الدروس المستفادة ف

 
، مما عزز أفريقيا ما ف

بول( أحد هذه االجتماعات، الذي ضم مجموعات  طة الجنائية )اإلنتر بدوره إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. ونظمت المنظمة الدولية للشر
ات الصيدالنية وا ل صناعات المستحض 

ر
مث
ُ
 لسلع االستهالكية الشيعة التداول والتبغ والخمور. صناعية ت

نت أبرزت أهمية سياسة األزمات لحكومة جنوب  .14 فيما يتعلق بالحظر الكامل  أفريقيا وهناك مثال جيد آخر وهو ندوة عتر اإلنتر
نت، تمت مش وير. وخالل هذه الندوة عتر اإلنتر  

وعة وتجارة التر ها عىل التجارة غتر المشر ي استخلصتها للخمور، وتأثتر
اركة الدروس التر

ام الحكومة بدعم أصحاب حقوق الملكية  أثناء أفريقيا جنوب  ي هذا المجال والتر 
 
الجائحة مع بقية العالم. كما أن عرض العمل الُمنجز ف

ي البلد. 
 
ي زيادة االستثمار ف

 
ي نهاية المطاف ف

 
 الفكرية يسهم ف

ل التعاون الدوىلي من خالل المنصات عتر اإلنتر  .15
نت تحديد االتجاهات عىل مستوى المجتمعات العالمية لإلنفاذ. عىل سبيل ُيسهر

ل الالمثال، يمكن مالحظة  ي جميع أنحاء القارة األفريقية، مع انتقال األولويات من مجرد التحوُّ
 
 مسؤوىلي اإلنفاذ ف

ي محور تركتر 
 
واضح ف

ي جرائ
 
ا ف

ً
ي م الملكية الفكرية ومالحقتهم. وقد سمح تبادل المعلومات مصادرة البضائع )السلع( إىل الكشف عن األشخاص األكتر تورط

 
ف

ي تدعم السلع  إطار 
 . المقلدةهذا الهدف باستهداف زعماء عصابات الجريمة المنظمة، التر

 

 تنسيق عمليات اإلنفاذ ج(

 
وبات  .16 كتر  عىل األغذية والمشر

. وقد تم التخطيط للعديد من العمليات مع التر ي
اض  ي الفضاء االفتر

ازداد تنسيق عمليات اإلنفاذ ف 
لت و المقلدة والمتدنية النوعية،  ي تشكل خطًرا عىل صحة اإلنسان. عىل سبيل المثال، سهَّ

كتر  بشكل خاص عىل المنتجات التر
التر
وعة وطلب المشورة من الزمالء. خدمات الدردشة مشاركة صور   السلع المزعوم أنها غتر مشر

كاء بالعمل مًعا وتكوين تحالفات جديدة. وقد حقق العمل مع  .17 نت للشر باإلضافة إىل ذلك، سمحت خدمات المؤتمرات عتر اإلنتر
ي إنفاذ حقوق الملكية الفكرية نت

ي لدعم وكالء إنفاذ القانون ف 
اض  ي الفضاء االفتر

ي هوامش أصحاب الحقوق ف 
ائج ملموسة ساهمت ف 

 ربحية ألصحاب الحقوق. 

ا بنقرة زر واحدة.  .18
ً
نت النظراء من جميع أنحاء القارة األفريقية إىل أماكن عمل بعضهم بعض ت االجتماعات عتر اإلنتر أحض 

ي إطار الوساهمت مشاركة 
ي الشعور بالعمل بمثابة فريق واحد ف 

ا  تحديات ونجاحات العمليات عىل أساس أسبوعي ف 
ً
مجتمع أوسع نطاق

. وشعان ما أصبح هذا الواقع اليومي الجديد.   لإلنفاذ عىل الصعيد العالمي

نت لتوحيد ممارسات حفظ السجالت  .19 ي جنوب  عىل مستوىكما يجري استخدام التكنولوجيا القائمة عىل اإلنتر
وكاالت اإلنفاذ ف 

المتعدية عىل حقوق الملكية الفكرية، من الصعب تحديد التكلفة . ونظًرا لعدم وجود بيانات دقيقة عن مصادرة المنتجات أفريقيا 
كات والملكية أفريقيا الدقيقة لتأثتر التعديات عىل الملكية الفكرية عىل اقتصاد جنوب  . ولمعالجة هذه المسألة، قطعت لجنة الشر

ر  ا نحو تطوير تطبيق جديد للهاتف المحمول ُيسم اإلحصائيات المتر ً ا كبتر
ً
(. وسيوفر التطبيق معلومات AJSة الدقيقة )الفكرية شوط

ي تعزيز قدرة المسؤولير  عىل الضغط من أجل تخصيص 
وير. وهذا بدوره سيسهم إىل حد كبتر ف   

إحصائية دقيقة وبالتاىلي سيظهر تأثتر التر
 المزيد من الموارد ألنشطة إنفاذ الملكية الفكرية. 

 

نت د(  التدريب وبناء القدرات عتر اإلنتر

 
ة والمتوسطة والمتناهية الصغر رغم األو  .20 كات الصغتر كات والملكية الفكرية بناء القدرات للشر قات الصعبة، واصلت لجنة الشر

ة التنافسية لجنوب  ي تركز عىل تعزيز وحماية المتر 
وعات التر ي مختلف الصناعات، وذلك من خالل المشر

والمبدعير  والطالب النشطير  ف 
اضية، ومن هنا نشأ شكل جديد لحلقة من خالل االقتصاد المبتكر ل أفريقيا   من نقل كل هذه المبادرات إىل منصات افتر

َّ
لبلد. وكان ال ُبد

نت، ويمكن الوصول إليها عند الطلب.  نت. وشعان ما بدأ تسجيل الجلسات الخاصة بحلقة العمل عتر اإلنتر  العمل عتر اإلنتر

نت إلي وصولالنطاق أدت استضافة الجلسات التدريبية بأشكال متعددة إىل زيادة  .21 ال لمنصات اإلنتر ل االستخدام الفعَّ ها، كما سهَّ
اضية بقيمة المزج ي الجلسات الحقيقية واالفتر

 . بينهما  تبادل المهارات. وأشاد المشاركون ف 
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ي اإلنفاذ المسؤولير  عن إجراء .22
ي تدريب جميع موظق 

 
كات والملكية الفكرية ف ل هدف رئيسي آخر من أهداف لجنة الشر

َّ
ات يتمث

يعات ذات الصلة، أي قانون مكافحة السلع المقلدة رقم  ل تقديم الدعم أثناء 1997لعام  37حقوق الملكية الفكرية عىل التشر
َّ
. وشك

، وكانت هناك حاجة إىل طرق جديدة لتحقيق هذا الهدف.  ي الخطوط األمامية تحدًيا أكتر من أي وقت مض 
 
الجائحة للمسؤولير  ف
نت االستفادة من م

َّ
 جموعات اإلنفاذ عتر خدمات الدردشة، بالتعاون مع أصحاب الحقوق، من التغلب عىل هذا التحدي. ومك

ا باالحتفاالت، وبسبب الجائحة كان تركتر  سلطات  .23
ً
، الذي عادة ما يكون شهر عطلة مليئ عىل سبيل المثال، خالل شهر ديسمتر

ي دخلت البلد 
باألطنان. وقد تم تهريب الكثتر من هذه المواد المتدنية النوعية والمقلدة. اإلنفاذ عىل اللقاحات ومعدات الحماية التر

ة يمكن مشاركتها بسهولة عىل منصات  كاء إنفاذ القانون بأحجام صغتر ي تستهدف شر
وللتصدي لهذه المشكلة، تم إعداد مواد التوعية التر

 .  التواصل االجتماعي

 

ام الملكية الفكريةحمالت توعية قائمة عىل وسائل التواصل االجت ـه(  ماعي حول احتر

 
ي تع .24

نت نفسها، التر ا استخدام شبكة اإلنتر
ً
ي استهداف الجمهور د يمكن أيض

 
وعة، ف منصة تجارية رئيسية للسلع غتر المشر

لها أدوات الحماية المقلدة. وأتاح ذلك نشر رسائل التوعية
ِّ
شك

ُ
ي ت
، مثل بحمالت توعية لتوجيه المستهلكير  وتحذيرهم من المخاطر التر

ة إىل الحواسيب الشخصية والهواتف المحمولة للجمهور  الرسائل الواردة أدناه، عىل مختلف قنوات التواصل االجتماعي ونقلها مباشر
 المستهدف. 
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وير ودعم .25 ي الواقع، وبالتوازي مع توجيه عمليات مكافحة التر 
ي تتناول إنفاذ حقوق ها ف 

ل أنشطة التوعية العامة التر
ِّ
شك

ُ
الملكية ، ت

امها جزًءا بالغ األهمية من مكافحة السلع المزيفة.   الفكرية واحتر

نت لزيادة التأثتر  وتم، تم االحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 19-خالل جائحة كوفيد .26 استغالل مزايا التواصل عتر اإلنتر
ي عام 

الراديو المجتمعية ومنصات التواصل االجتماعي  ، كان االحتفال مصحوًبا بحملة قوية استخدمت قنوات2021والوصول. وف 
ونية لتوصيل رسائل مختلفة حول أهمية الملكية الفكرية. وكان الحدث الرئيسي عبارة عن  نت»والمواقع اإللكتر « حلقة عمل عتر اإلنتر
ي 
ة والمتناهية الصغر والمتوسطة ف  كات الصغتر ي تستهدف الشر

 مجاالت الطباعة والتغليف.  حول التعديات عىل العالمات التجارية التر

 

 االستنتاجات رابًعا: 

ين تم .27 ي أوائل التسعينيات من القرن العشر
نت ف  ي ترتبط أساًسا  لما توفره من فرص ، وذلكاالحتفاء بظهور شبكة اإلنتر

التعاون التر
ي الساحة الدولية ال 

امج العلمية ف  وعات والتر اكات والمشر ، حيث حض لها  بتبادل المعلومات وتنسيق األنشطة. وبدا أن فرص إقامة الشر
ي وبصفة يومية أصبح االتصال ونقل المعلومات بشعة وكفاءة وفعالية واقًعا. واآلن، 

شبكة ظهور  صاحبتتتحقق التوقعات التر
نت منذ أكتر من  نظرائهم، وقلما بتصال لقدرتهم عىل اال عاًما، والنتائج تتحدث عن نفسها. ويشعر المسؤولون بالحماس  30اإلنتر

ي االتصال   وإنتفوتهم االجتماعات، حتر 
ي طريق العودة من مشح جريمة.  عتر كان ذلك يعت 

 الهاتف المحمول ف 

نت من الهاتف المحمول .28 . وسيجري تعزيز فرص التعاون مع تقليل  الحاسوبأو  الوصول إىل اإلنتر هو عنض أساسي للعالم النامي
 من القيود المفروضة عىل العمل التفاعىلي إىل أدن  حد. لقد عشنا األوقات 

ّ
اضية بير  البلدان النامية والمتقدمة، والحد

المسافة االفتر
ا جديدة ي عززت فيها المعلومات والتقنيات الناشئة أنواعً

 من التعاون، وقد ال يزال من الممكن تحسير  هذه األنواع.  التر

ع أمًرا صعًبا خالل هذه األوقات، ولكن أزمة كوفيد .29 ي مكافحة جنوب  وثيقأدت إىل تعاون  19-قد يبدو العثور عىل أَمل ُمشجر
ف 

ي معركتنا . ويعد التعاون والتآزر الوثيق بير  مختلف القطاعات والبلدان والمؤسسالمقلدةللسلع  أفريقيا 
ات العامة والخاصة أمًرا رئيسًيا ف 

وعة لم يتحقق االنتصار فيها بعد،  نطاق إىل توسيع الجائحة  أدتضد السلع المقلدة. ورغم أن المعركة ضد التجارة غتر المشر
وعة.  بفضلاإلمكانيات  ي مكافحة التجارة غتر المشر

ا ف 
ً
 التكنولوجيا، مما سمح للسلطات بأن تصبح أكتر اتحاد
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