A

WIPO/ACE/14/10 REV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 26 :أأغسطس 2019

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  4سبمترب 2019
مبادرات ملنع اإلعالنات املدفوعة على املواقع اإللكرتونية املتعدية على حق املؤلف

مساهامت من اإعداد اإيطاليا ومجهورية كوراي واملفوضية ا ألوروبية
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،ا اإابن دورهتا الثالثة عرشة املعقودة يف الفرتة من  3اإىل  5سبمترب ،2018
عىل أأن تنظر ،ا اإابن دورهتا الرابعة عرشة ،يف عدة موضوعات مهنا "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة
متوازنة شامةل وفعاةل" .ويف هذا الإطار ،تعرض هذه الوثيقة مسامهتَني من دوليت عضويني (اإيطاليا ومجهورية كوراي) ودوةل
غري عضو (الاحتاد ا ألورويب) بشأأن الرتتيبات املؤسس ية املصممة لتقويض المنوذج التجاري للمواقع اليت تنهتك حق املؤلف
عىل أأساس هنج "تعقب املال" .ومن العنارص الرئيس ية لهذه الاسرتاتيجية السعي اإىل منع مشغيل تكل املواقع من حتصيل
اإيرادات مقابل وضع اإعالانت مرشوعة عىل مواقعهم الإلكرتونية غري املرشوعة.
 .2وتعرض املسامهة الإيطالية ،اليت أأعدهتا هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا ( ،)AGCOMدور الهيئة يف منع التعدي
عىل حق املؤلف عرب الإنرتنت .اإذ تعدا الهيئة دائرة اختصاص اإداري ميكن ألحصاب حق املؤلف أأو ممثلهيم أأن يرفعوا شكوى
أأماهما يلمتسوا فهيا وقف حالت التعدي املرتكبة عرب اخلدمات الإلكرتونية .وإاذا اكنت الشكوى تتعلق مبوقع اإلكرتوين
مس تضاف يف اإيطاليا ،فيجوز للهيئة أأن تأأمر مزود اس تضافة املوقع إابزاةل املصنف املتعداي من ذكل املوقع .أأما اإذا اكن املوقع
الإلكرتوين مس تضاف يف اخلارج ،فيجوز للهيئة أأن تأأمر مزودي النفاذ يف اإيطاليا بتعطيل النفاذ اإىل املوقع املتعدي حبجب
اإماكنية معاجلة امس احلقل أأو عنوان بروتوكول اإنرتنت حمدد .وقد نظرت الهيئة يف  1021قضية أأدت اإىل  887أأمر جحب
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ملواقع اإلكرتونية عقب اإثبات حالت تعدي كربى عىل حق املؤلف .وتقر الهيئة بأأمهية الإعالانت يف الامنذج التجارية للقرصنة
وتدعو اإىل توطيد التعاون بني أأحصاب احلقوق ومزودي خدمات الإنرتنت والوسطاء الآخرين من أأجل منع تدفق أأموال
الإعالانت اإىل مواقع القرصنة.
 .3وتقدم مسامهة الواكةل الكورية محلاية حق املؤلف ( )KCOPAتقرير ًا عن دراسة جارية حتقق يف ا ألثر اذلي ختلفه
الإعالانت اليت تظهر عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف عىل قمية العالمات املعلن عهنا .وتعرض املسامهة نظرة
عامة عىل الطرق املس تخدمة يف ادلراسة ،واليت تشمل حتليل الإعالانت اليت تظهر عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية ،ودراسة
اس تقصائية عىل املس هتلكني ومقابالت متعمقة مع اخلرباء .وجتلت اإحدى النتاجئ المتهيدية اليت سلطت علهيا املسامهة الضوء
يف أأن الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف لها أأثر سليب عىل العالمات املعلن عهنا و أأحصاب احلقوق
ا ألساس يني .ويف الوقت نفسه ،ظهر أأن العديد من الرشاكت غري مدركة لحامتل عرض اإعالانهتا عىل املواقع الإلكرتونية
املتعدية عىل حق املؤلف.
 .4و أأما مسامهة املفوضية ا ألوروبية ،فتوحض أأن املفوضية أأقامت حوار ًا بني أأحصاب احلقوق وانرشي الإعالانت ووسطاء
الإعالانت يف أأكتوبر  ،2016كجزء من اسرتاتيجية "تعقب املال" اليت تنهتجها ملاكحفة قرصنة حق املؤلف ،حيث اتُفق عىل
مجموعة من املبادئ التوجهيية الرامية اإىل وضع مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية .ويف
 25يونيو  ،2018وقعت  14رشكة و 14رابطة ،تشمل أأحصاب حقوق وواكلت اإعالانت ووسطاء فنيني ،مذكرة التفامه
املذكورة اليت هتدف اإىل احلد من نرش الإعالانت عىل املواقع ا إللكرتونية وتطبيقات ا ألهجزة احملموةل اليت تتعدى عىل حقوق
امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري ،بغية احلد من الإيرادات اليت تدرها تكل املواقع والتطبيقات .و ن
يتبني من النتاجئ ا ألولية أأن
مذكرة التفامه أأدت اإىل اخنفاض يف الإعالانت املنشورة عىل مواقع القرصنة .ومع ذكل ِّ ُ ،اكف ابإعداد دراسة خارجية لتقيمي
فعالية مذكرة التفامه .وس ُتنرش النتاجئ يف النصف الثاين من عام .2019
.5

وترد املسامهتان ابلرتتيب التايل:

دور هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا ( )AGCOMيف معاجلة نرش الإعالانت عرب الإنرتنت عىل املواقع الإلكرتونية املتع ادية
عىل حقوق امللكية الفكرية 3 ........................................................................................................................
دراسة بشأأن الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف و أأثرها عىل العالمات املعلن عهنا يف مجهورية كوراي
9 ........................................................................................................................................................
تعاون أأحصاب املصلحة مبوجب مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية  -حتديث من
املفوضية ا ألوروبية18 ................................................................................................................................
[تيل ذكل املساهامت]
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دور هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا ( )AGCOMيف معاجلة نرش الإعالانت عرب الإنرتنت عىل املواقع
الإلكرتونية املتعداية عىل حقوق امللكية الفكرية
مسامهة بقمل الس يد جيورجيو غرييب ،مساعد وحدة احلقوق الرمقية يف اإدارة احملتوى السمعي البرصي ،يف هيئة تنظمي
التصالت يف اإيطاليا ،ومقرها روما ،اإيطاليا*
ا

امللخص
هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا يه الهيئة امللكفة ابإنفاذ حق املؤلف عىل الإنرتنت .وقد بلغ عدد الشاكوى اليت أأودعها
أأحصاب احلقوق ،منذ بداية معل الهيئة 1,576 ،شكوى ،ومهنا  %46خبصوص احملتوى السمعي البرصي اذلي ينرش عىل
املواقع الإلكرتونية اخملصصة لهذا النوع من احملتوى .وترشح هذه املسامهة الاختصاصات اخملتلفة للهيئة و اتبني الآاثر العملية
ألنشطهتا ،من خالل اس تعراض عدد من ا ألرقام امللموسة .ويتطرق القسم اخلتايم للمسامهة اإىل املالحظات اليت بلورهتا
املتكرر للمحتوى الإعالين اخلاص ابلعالمات التجارية اخملتلفة،
الهيئة خالل معلها يف اإنفاذ حق املؤلف ،واملتعلقة ابلس تخدام ا
ومهنا العالمات املشهورة ،عىل مواقع القرصنة الإلكرتونية .وينبغي لفت الانتباه خاصة اإىل مسأألتني حمددتني ،وهام:
" "1احلفاظ عىل مسعة العالمة التجارية املتعلقة ابملنتجات املذكورة يف الإعالانت ،و" "2احلاجة اإىل اإذاكء الوعي
ابلسرتاتيجية اليت تعرف ابمس "تعقب ا ألموال" من أأجل احليلوةل دون رعاية العالمات التجارية ملواقع القرصنة الإلكرتونية.
ويف احلالتني ،س يكون من الرضوري أأن يشارك أأحصاب احلقوق والوسطاء بشلك مبارش ،سواء يف احليلوةل دون نرش
احملتوى الإعالين عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف أأو يف اإنفاذ حقوق امللكية املتعلقة ابحملتوى املذكور .ويف
احلقيقة ،لن تكون أأي الاسرتاتيجية املصممة هبدف حماربة القرصنة عرب ا إلنرتنت ف اعاةل ،طاملا أأن تكل الاسرتاتيجيات مل تنجح
يف معاجلة الامنذج التجارية ملواقع القرصنة الإلكرتونية والقامئة عىل املداخيل الواردة بفضل الإعالانت عرب الإنرتنت.

أأول.

اختصاصات هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا يف جمال التعدي عىل حق املؤلف عرب الإنرتنت

 .1أأنشأأت هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا ،1ويه هيئة عامة مس ا
تقةلـ مبوجب القانون عدد  249بتارخي  31يوليو
 .1997وتؤدي الهيئة عددا من الوظائف الرقابية يف قطاعات التصالت والصحافة والقطاع السمعي البرصي والنرش ،وعليه
تصنف الهيئة كسلطة متقاربة .ومبوجب السلطات املفوضة لها ،أأصدرت الهيئة الالحئة رمق  680/13/CONSبتارخي
 12ديسمرب ( 2013الالحئة) ،2وب اينت تفاصيل الإجراءات املعمتدة لتسوية القضااي الإدارية املتعلقة ابإنفاذ حق املؤلف عىل
الإنرتنت ولالضطالع اب ألنشطة التعلميية وإاذاكء الوعي قصد احليلوةل دون أأي نشاط غري مرشوع.

*

تعرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة عن أ آراء اكتبهيا ،ول تعرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة ول ادلول ا ألعضاء يف الويبو.

1
ابلإيطالية .Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni
2
ميكن الاطالع عىل نص الالحئة ،والتعديالت الوارد ذكرها أأسفهل ،يف صيغهتا الإيطالية عىل العنوان التايل:
.https://www.agcom.it/documents/10179/12343059/Allegato+18-10-2018+1539880733010
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 .2وتضمنت الالحئة مخسة فصول .وينص الفصل ا ألول عىل التعاريف (يعيد هذا الفصل جزئيا ذكر التعاريف الواردة يف
قانون حق املؤلف رمق  633بتارخي  22أأبريل  )1941ويرشح الغاية من ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الهيئة عىل أأرض الواقع،
ونطاق تكل ا ألنشطة .وتس تثين الهيئة رصاحة من جمال معلها احلالت املتعلقة أأنشطة تقامس امللفات عرب التصالت بني
النظراء ( ،)peer-to-peerوا ألنشطة ا ألخرى اليت تشمل املس تخدمني الهنائيني.
 .3ويتعلق الفصل الثاين ابلرتاتيب اليت ميكن أأن تتخذها الهيئة هبدف دفع جعةل التمنية وحامية املصنفات الرمقية اليت
تعزز الهيئة تثقيف املس تخدمني وتشجع عىل الاس تخدام املرشوع للمحتوى الإلكرتوين وعىل
تعرض بطريقة مرشوعة .و ا
تطوير بعض العروض التجارية املبتكرة والتنافس ية.
 .4ويتطرق الفصالن الثالث والرابع من الالحئة اإىل اإجراءات الإنفاذ يف القضااي املتعلقة ابلتعدي عىل حق املؤلف عرب
حق املؤلف ،من طرف اخلدمات الإعالمية السمعية البرصية أأو الإذاعية ،عىل
الإنرتنت أأو القضااي املتعلقة ابلتعدي عىل ا
التوايل.
 .5ويقترص احلق يف اإيداع الشاكوى وبدء الإجراءات عىل أأحصاب احلق أأو ممثلهيم .ول تشمل الإجراءات أأي طرف
معين أآخر (مثال ،مزودي خدمة الإنرتنت ،ومن قاموا بتحميل امللفات أأو ماليك املواقع الإلكرتونية أأو الصفحات
الإلكرتونية) ،إا ال يف مرحةل لحقة ،عند ممارسة حقهم يف ادلفاع عن أأنفسهم وإارسال الواثئق املعنية.
 .6وميكن للهيئة أأثناء تقيميها للتعدي الفعيل عىل حق املؤلف يف بيئة الإنرتنت أأن تعمتد عددا من الرتاتيب اخملتلفة ،حسب
موقع اخلادم اذلي يس تضيف املوقع الإلكرتوين واحملتوى املعين:


فاإذا اكن اخلادم يف اإيطاليا ،أأي مضن الاختصاص القضايئ للهيئة ،جيوز للهيئة أأن تأأمر مزود اس تضافة املوقع
إابزاةل املصنف املتعداي من املوقع املذكور،



وإاذا اكن اخلادم خارج اإيطاليا ،فلن يكون من املمكن أأن تصدر الهيئة أأمرا ابحلذف الانتقايئ للمحتوى غري
املرشوع (س يكون من الرضوري القيام بفحص معمق ودقيق حلزمات البياانت ،مما يتعارض مع قانون الاحتاد
ا ألورويب) ،وجيوز للهيئة مطالبة مزودي النفاذ العاملني يف اإيطاليا بتعطيل النفاذ اإىل املواقع املتعدية عىل حق
املؤلف وجحب قرار خادم امس احلقل أأو عنوان بروتوكول الإنرتنت.

 .7وقد متتدا الإجراءات العادياة اإىل حدود  35يوم معل ،غري أأن الهيئة قد تعمتد اإجراءات املسار الرسيع اإن حصلت
التعداايت عىل حق املؤلف عىل نطاق واسع (مثال ،عدد كبري من املصنفات أأو اإذا اكنت املواقع الإلكرتونية خمصصة كايا
للقرصنة) و\ أأو أأحلق التعدي رضرا شديدا بأأحصاب احلق (مثال ،عند التعداي عىل بعض املصنفات احلديثة) .ويف تكل
احلالت يصدر قرار الهيئة خالل  12يوم معل.
 .8و اتبني الالحئة بعض املؤرشات اليت ميكن اعامتدها لتحديد نطاق التعدي عىل حق املؤلف ،ومدى خطورته .وقد ورد
عدد من املؤرشات يف ا ألصل من السوابق القضائية الوطنية أأو اخلاصة ابلحتاد ا ألورويب ويف القانون اجلنايئ الإيطايل.
وتتعلق املؤرشات ا ألخرى بطبيعة املصنفات أأو بطريقة معل املوقع الإلكرتوين وصفاته.
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.9

ويف هذا الصدد ،جيب أأخذ عدد من العوامل بعني الاعتبار ،ويه كام ييل:


القرارات السابقة لهيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا والسوابق القضائية،



ومكا املصنفات الرمقية املتاحة عىل املواقع الإلكرتونية املعنية،



و ا
احلزي الزمين لإصدار املصناف (يتعلق هذا املعيار بشلك لصيق مبراحل القمية اخلاصة ابملصنفات السمعية
البرصية ،فاإذا اكن املصنف حديث العهد (يف املسارح ودور السيامن) ومازال يمتتع بقمية عالية ،ينبغي اختاذ
اإجراءات املسار الرسيع)،



والقمية املالية للحقوق املعتدى علهيا وفداحة الرضر اذلي حلق بأأحصاب احلق،



والرتوجي لس تخدام احملتوى غري املرشوع أأو التشجيع عليه،



ونرش بعض الادعاءات املضلةل اليت تزمع رشعية اخلدمات املتاحة عرب املوقع الإلكرتوين،



وتقدمي املعلومات التقنية بشأأن الوسائل اليت تتيح النفاذ غري املرشوع للمصنفات الرمقية،



والرحب املتأأ اّت من املواقع الإلكرتونية املذكورة،



والكيان اذلي أأودع الشكوى (مثال ،اإن اكنت الشكوى قد أأودعهتا منظمة ل إالدارة امجلاعية أأو رابطة همنية).

نواي قصد تنفيذ
 .10ومن انحية أأخرى ،انصت املادة  2من القانون ا ألورويب لس نة ( 2017قانون وطين يعمتد س ا
ترشيعات الاحتاد ا ألورويب) عىل عدد من ا ألحاكم الإضافية بشأأن القضااي املتعلقة حبق املؤلف .3وتؤثر هذه ا ألحاكم اجلديدة
بشلك مبارش عىل اختصاص الهيئة املتعلاق حبامية حق املؤلف عرب الإنرتنت ،وتعاجل تكل ا ألحاكم بعض أأكرث القضااي املثرية
للجدل اليت برزت خالل تطبيق الالحئة .وقد أأدرجت التعديالت الرئيس ية ،عىل وجه اخلصوص ،نوعني اإضافيني من
اإجراءات املسار الرسيع.
 .11وقد أأضفت التعديالت مزيدا من الوضوح عىل طريقة التعامل مع املواقع الإلكرتونية اليت جحبت يف السابق وعادت
املرات للظهور ابس تخدام أأسامء جديدة لنظام أأسامء النطاقات (ويشار اإلهيا بعبارة "املواقع الإلكرتونية
يف العديد من ا
احلق ،اإن اكنت الهيئة قد أأصدرت سابقا قرارا يف هذ الصدد ،أأن يطالب ابختاذ اإجراءات
املس تعارة") .وميكن لصاحب ا
املسار الرسيع عرب اإشعار الهيئة ابإعادة التعداي عىل حق املؤلف .وإاذا تأأكادت الهيئة من اإعادة التعداي عىل حق املؤلف،
مزودي النفاذ اختاذ
يضاف املوقع الإلكرتوين املعين اإىل قامئة املواقع الإلكرتونية املتعدا ية عىل حق املؤلف اليت ينبغي عىل ا
الإجراءات بشأأهنا.

3
القانون عدد  167بتارخي  20نومفرب  ،2017ملزيد املعلومات ميكن الاطالع عىل العنوان التايل:
.https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167
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 .12ومن أأجل اإثبات اإعادة التعداي عىل حق املؤلف ،تأأخذ الهيئة بعني الاعتبار عددا من العنارص ،مثل تشابه أأسامء
النطاقات ،وتطابق عنوان بروتوكول الإنرتنت ،وإاشارة املوقع الإلكرتوين ذلات امللفات الشخصية أأو اجملموعات يف مواقع
التواصل الاجامتعي ،ابلإضافة اإىل تطابق هوية الشخص املس اجل كامكل للموقع وتشابه التصممي والرسوم.
 .13وجيوز ملودع الطلب أأن يسعى اإىل اختاذ بعض الإجراءات املؤقتة ،ابلستناد اإىل الرضر الوش يك واخلطري وغري القابل
ل إالصالح ،اذلي قد يلحق بصاحب حق املؤلف ،نتيجة الاس تخدام غري املرشوع للمصنفات السمعية البرصية عىل الإنرتنت
(مثال خالل الفرتة ا ألوىل لعرض تكل املصنفات يف دور السيامن) .ويف تكل احلالت ،جيب أأن تتخذ الهيئة عددا من التدابري
ازاي ،ينبغي ملزودي خدمة اس تضافة املواقع أأو
خالل ثالثة أأايم من اترخي اس تالم الطلب .وإاذا أأصدرت الهيئة أأمرا احرت ا
مزودي النفاذ الامتثال ل ألمر املذكور ،خالل يومني من صدوره .وميكن للطرف املعين اب ألمر الاحرتازي أأن يطعن يف ا ألمر
خالل مخسة أأايم من اس تالمه ل ألمر املذكور ،غري أأن الطعن ل يعلاق تطبيق ا ألمر الاحرتازي .وإاذا مل يطعن الطرف املذكور
يف ا ألمر الاحرتازي ،يبقى ا ألمر ساري املفعول ،ويكتيس الصبغة الهنائية.
 .14ويف احلالتني ،منحت ا ألحاكم اجلديدة للهيئة احلق يف اختاذ التدابري الاحرتازية ،يف اإطار الإجراءات املؤقتة ،وحتديث
قامئة أأسامء النطاقات اليت تس تخدهما املواقع الإلكرتونية املتعدا ية عىل حق املؤلف ،وسامهت هذه التدابري الاحرتازية يف زايدة
ابلفعالية ولقت قبول دلى أأحصاب احلق.

اثنيا.

بعض احلقائق وا ألرقام املتعلقة بنشاط هيئة تنظمي التصالت يف اإيطاليا

 .15تلقات الهيئة ،منذ دخول الالحئة حزي التنفيذ ،منذ مخسة أأعوام 1,576 ،شكوى وتشري ادللئل اإىل أأ ان هذا العدد يف
تزايد .وتتعلق أأغلب الشاكوى ابلتعداايت عىل حق املؤلف يف البيئة الإلكرتونية ،ابس تثناء بعض الشاكوى القليةل املتعلقة
ابلتعداايت عىل حق املؤلف يف اخلدمات الإعالمية السمعية البرصية أأو الإذاعية .وترد أأغلب الشاكوى للهيئة خبصوص
املصنفات السمعية البرصية (ا ألفالم واملسلسالت التلفزيونية والنقل املبارش ملبارايت كرة القدم) واملوس يقية ،وبنفس القدر،
خبصوص الصور واملصنفات التحريرية من سبيل اجلرائد والصحف .وقد مشلت  %49من الشاكوى أأحد أأنواع احملتوى
السمعي البرصي املنشور عىل بعض املواقع الإلكرتونية اخملصصة لهذا النوع من احملتوى.
 .16وقد اختلفت الوسائل التقنية املس تخدمة للتعداي عىل حق املؤلف من شكوى اإىل أأخرى ،واتسمت ابلتغيري املس متر.
وقد اس تخدم املتعدون عىل حق املؤلف املواقع الإلكرتونية التقليدية لتقامس امللفات ،مثل منصات تزنيل وانزتاع البث عىل
الإنرتنت ،غري أأن املالحظ أأن التكنولوجيات اخلاصة بتزنيل امللفات واليت تتطلب اإملام املس تخدم ببعض املهارات التقنية
تركت ماكهنا للتكنولوجيات سهةل الاس تخدام مثل ش باكت البث عىل الإنرتنت.
 .17وميكن النفاذ عرب الإنرتنت اإىل املصنفات السمعية البرصية املذكورة ،أأساسا ،عرب خدمة البث عىل الإنرتنت (حوايل
 %60من احملتوى املتعدي عليه) ،وميكن النفاذ إاىل املصنفات املوس يقية غري املرشوعة عرب عرضها مبارشة (البث عىل
الإنرتنت) أأو تزنيلها.
 .18وقد بد أأت الهيئة الإجراءات الرمسية يف  1,021شكوى .وتتعلق أأغلب الإجراءات ابملصنفات السمعية البرصية
واملوس يقية ،وعليه فقد اعمتدت اإجراءات املسار الرسيع يف ا ألغلب يف الشاكوى املتعلقة ابملصنفات السمعية البرصية
واملوس يقية عندما يكون نطاق التعداي كبريا.
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 .19ويعدا ا
الّك الكبري من احملتوى غري املرشوع اذلي حذف بطريقة طوعية ،مؤرشا هاما عىل فعالية الالحئة ،اإذ أأوقفت
الهيئة الإجراءات يف  %34من القضااي دون أأن تصدر أأمرا هنائيا ،وذكل من اخليارات املتاحة مبوجب الالحئة .وقد أأوقفت
مجيع الإجراءات القضائية اليت مشلت خوادم اإيطالية اإثر احلذف الطوعي للمحتوى غري املرشوع.
 .20غري أأن النتاجئ الطيبة املذكورة ،مل حتل دون اإصدار  887أأمر حبجب أأسامء النطاقات ،بناء عىل الالحئة ،بسبب جحم
التعداي عىل حق املؤلف .وقد تعلاقت مجيع ا ألوامر املذكورة بعدد من اخلوادم اليت تعمل خارج اإيطاليا ،ومشلت تكل ا ألوامر
بعض أأكرب مزودي اس تضافة املواقع والرشاكت الوكيةل للتخزين املؤقت ،من سبيل الكودفالير ()Cloudflare Inc.
وإاياكتيل ( )Ecatelوبرايفيت لير ( )Private Layer Inc.وأأو يف أأيتش ( .)Ovh SASوتعمل  %61من اخلوادم
املذكورة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية و %3.4يف كندا و %6.8يف هولندا و %2.4يف س نغافورة ،وتعمل بقية اخلوادم يف
عدد من البدلان ا ألخرى.
 .21ومن الاس تنتاجات املثرية لالهامتم ،أأ ان حالت التعداي عىل حق املؤلف هتدف اإىل حتقيق رحب مايل نظرا للقمية املالية
للمحتوى اذلي تتيحه املواقع الإلكرتونية املتعدا ية عىل حق املؤلف (مقارنة ابلتلكفة العالية احملمتةل لرشاء احلقوق املعنية) ،وأأن
حرية التعبري أأو أأي التباس دلهيم.
التعداي عىل حق املؤلف ل يعكس رغبة املس تخدمني ا ألفراد يف التاأأكيد عىل ا
 .22وتعدا ادلراسة املعنية ابخلدمات املس تخدمة لإخفاء الهوية عرب الإنرتنت مؤرشا مفيدا للتعرف عىل الغاية احلقيقية من
اإنشاء املواقع الإلكرتونية املذكورة .وقد اس تخدم مسجلو أأسامء النطاقات يف  %58.3من املواقع الإلكرتونية احملجوبة عددا من
اخملتصة يف جحب هوية مسجل املوقع ،من سبيل رشكة هوئزي غارد ( )Whoisguard Incوخدمة هوئزي برايفيس
الرشاكت ا
بروتكشن ( )Whois Privacy Protection Serviceورشكة كونتاكت برايفيس (.)Contact Privacy Inc

اثلثا.

بعض املالحظات املتعلقة بنرش الإعالانت املرشوعة عىل مواقع القرصنة الإلكرتونية

تعزز وفرة الإعالانت اليت تنرش عىل املواقع الإلكرتونية غري املرشوعة الشكوك املتعلقة ابلغرض املايل من اإنشاء تكل
 .23ا
املواقع الإلكرتونية املذكورة .وخيتلف حمتوى الإعالانت ابختالف الظروف احمليطة هبا .غري أأن الهيئة لحظت خالل أأداء
معلها أأن بعض الإعالانت املنشورة عىل املواقع الإلكرتونية املس هتدفة ختص عددا من العالمات التجارية املشهورة .وتضم قامئة
تكل العالمات التجارية املشهورة عددا من مصناعي الس يارات ومنصات ادلفع الإلكرتوين واملراهنات ،بل وبعض رشاكت
ا ألدوية ،الرائدة يف جمالت نشاطها.
توصلت اإلهيا الهيئة تتعارض يف ظاهرها مع القاعدة ا ألساس ية للحفاظ عىل مسعة العالمة
 .24وجيدر ابذلكر أأن النتاجئ اليت ا
تترضر اإن ارتبط امسها ابحملتوى غري املرشوع أأو بقنوات التسويق غري
التجارية واليت تفرتض أأن مسعة العالمة التجارية قد ا
املرشوعة .ويف الواقع ،فاإن ارتباط العالمة التجارية ببيئة معينة لنرش اإعالانهتا قد يؤثر بشلك غري متوقع عىل متلقي
الإعالانت املذكورة ،اإذ قد تثري تكل الإعالانت السخرية اإذا اكنت نتيجة الإعالن منفارة أأو غري لئقة ،أأو قد تثري السخط
احلساسة .وعليه ،فقد يؤثر ا ألمر بشلك غري متوقع
تطرقت اإىل بعض القضااي ا
والغضب ،اإذا اكنت الإعالانت مثرية للجدل أأو ا
عىل تقدير املتلقي للمنتج املعين وحيطا من حظوظ املنتج يف النجاح.
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 .25وتقترص بيئة سوق الإعالانت الرمقية عىل تبادل التصالت بني انرشي املواقع الإلكرتونية والوسطاء اخملتصني ،ول
يمتتاع صاحب احلق بأأي تأأثري يذكر عىل تكل البيئة ،ويعدا احلفاظ عىل مسعة العالمة التجارية مصدر قلق حقيقي ألحصاب
احلق الراغبني يف نرش اإعالانت املنتجات واخلدمات احلامةل لعالمهتم التجارية ،عىل الإنرتنت.
 .26ويؤداي نرش الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية غري املرشوعة اإىل بعض العواقب املتعلقة بس ياسة احلفاظ عىل مسعة
العالمة التجارية ،وابملقاربة اليت تعرف ابسرتاتيجية "تعقب ا ألموال" .وطاملا أأن املواقع الإلكرتونية غري املرشوعة هتدف اإىل
الرحبية ،فال مناص من الاعرتاف أأن اسرتاتيجية ماكحفة القرصنة عىل الإنرتنت لن تكون فعاةل بقدر كبري ،طاملا مل حتل دون
حتقيق مشغيل املواقع الإلكرتونية غري املرشوعة ألرابح مالية بفضل ا ألنشطة املذكورة .وس يكون من الرضوري العمل عىل
منع تدفاق ا ألموال وقطع سلسةل نرش الإعالانت اليت تلعب دورا حموراي يف المنوذج التجاري اذلي تعمتده املواقع الإلكرتونية
املذكورة.
 .27وس يكون من الرضوري بذل هجد مزدوج .فينبغي من هجة أأوىل اإذاكء الوعي دلى املس تخدمني ا ألفراد (املس هتلكون)
اذلين يعداون الهدف املفضل ل ألنشطة غري املرشوعة املذكورة ،وإاذاكء الوعي دلى املهنيني العاملني يف القطاعات املعنية.
وجيب ،يف هذا الصدد ،اإطالق بعض امحلالت التواصلية واملبادرات التعلميية اخلصوصية (املوهجة خاصة للطالب الش بان)
يف جمال حامية حق املؤلف والعالمات التجارية ،من أأجل بلوغ الوعي ابلفرص والهتديدات املرتبطة ابلبيئة الرمقية.
 .28ومن هجة ،ينبغي أأن يلعب أأحصاب احلقوق والوسطاء دورا مبارشا يف احليلوةل دون نرش احملتوى الإعالين عىل املواقع
املتع ادية عىل حق املؤلف ،أأو دورا مبارشا يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية الاكمنة .وجتدر الإشارة اإىل أأن مزودي النفاذ اإىل
حمراكت البحث ووسطاء ادلفع الإلكرتوين
الإنرتنت يلعبون فعال دورا يف هذه املسأأةل ،غري أأنه من الرضوري أأن تظهر ا
ومزودو أأسامء النطاقات البديةل وإادارات أأسامء املواقع الإلكرتونية وواكلت نرش الإعالانت تعاوان قواي ،من أأجل احليلوةل
دون قيام خدمات الإنرتنت املعنية ابلتعداي عىل حق املؤلف .ويف هذا الإطار ،أأطلقت الويبو قاعدة البياانت اخلاصة ابإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،وهو مرشوع منوذيج هيدف اإىل اإنشاء قاعدة بياانت مركزية عاملية خاصة ابملواقع الإلكرتونية
املتعدا ية عىل حق املؤلف ،4ومن املؤكاد أأن هذه املبادرة س تكون أأداة مفيدة وحال ف اعال لتعزيز التعاون ادلويل وإاذاكء الوعي
ومساعدة الفاعلني يف سوق الإعالانت عىل جتناب اخملاطر الرمقية.
[هناية املسامهة]

4
أأنظر الوثيقة الصادرة عن الويبو ( ،)2019مرشوع قاعدة البياانت اخلاصة ابإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية (الوثيقة  ،)WIPO/ACE/14/9وملزيد
املعلومات ميكن زايرة العنوان التايل.https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=439052 :
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دراسة بشأأن الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف وأأثرها عىل العالمات املعلن عهنا يف
مجهورية كوراي
مسامهة بقمل الس يد تيجني يل ،مدير فريق التعاون اخلاريج ،مكتب امحلاية عىل الإنرتنت ،الواكةل الكورية محلاية حق املؤلف
( ،)KCOPAس يول ،مجهورية كوراي*

امللخص
تقدم هذه املسامهة تقريرا عن دراسة جارية حال ًيا يف مجهورية كوراي حتقق يف أأثر الإعالانت اليت تظهر عىل املواقع الإلكرتونية
اليت توزع نسخ مواد محمية حبق املؤلف دون موافقة ماليك حق املؤلف .وتصف املسامهة طرق ادلراسة ،واليت تتضمن
حتلي ًال لعينة من املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف والإعالانت اليت تعرضها ،وتس تخدم دراسة اس تقصائية جتريبية
عىل املس هتلكني ومقابالت معمقة مع اخلرباء لقياس أأثر الإعالانت عىل قمية العالمات املعلن عهنا .وقد تكون ،بعد الانهتاء
مهنا ،مفيدة لإثراء تنظمي املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف عن طريق حسب ا إلعالانت القانونية من تكل املواقع،
وابلتايل تقليل رحبيهتا واس تدامهتا .وميكن أأن تسامه ادلراسة بشلك أأكرب يف حتسني التنظمي اذلاّت يف قطاع الإعالانت استنادًا
اإىل نتاجئ ادلراسة وإاىل تعزيز املصادر املرشوعة للحصول عىل اإيرادات الإعالانت ابلنس بة ألحصاب حق املؤلف عىل
املدى الطويل.

أأول.

معلومات أأساس ية

 .1أأصبح ظهور الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف ميث ال مشالك عويصا يف لك أأحناء العامل .فهيي
تدر أأرابحا خيالية عىل مشغيل تكل املواقع الإلكرتونية اليت تعيد عرض احملتوى غري القانوين من مسلسالت تلفزيونية و أأفالم
ومقاطع موس يقية.
 .2وللتصدي لهذا املشلك ،اختذت وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي ،ابلتعاون مع الإدارات ذات
الصةل ،مثل مفوضية التصالت الكورية والواكةل الوطنية للرشطة ،تدابري صارمة للقبض عىل مشغيل املواقع الإلكرتونية
الرئيس ية املتعدية عىل حق املؤلف وإاغالق تكل املواقع .وكنتيجة ذلكل ،يف عام ُ ،2018أغلق موقعان مشهوران غري قانونيني
يف جمال نرش القصص املصورة ،وهام "( "Bamtokiكمة تعين حرفيا ا ألرنب اللييل) و" ."Marumaruوابلإضافة اإىل
ذكل عززت وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة تعاوهنا مع واكلت الإعالانت لتشجيعها عىل عدم وضع اإعالانهتا عىل املواقع
املربر وراء تكل اجلهود هو
الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف بغية استئصال هذا املصدر الرئييس املدر ل إاليرادات .و ا
احامتل أأن يؤدي فرض ضغط مايل اك ٍف عىل مشغيل تكل املواقع غري القانونية اإىل تعطيل تكل املواقع.

*

تعرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة عن أ آراء اكتبهيا ،ول تعرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة ول ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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 .3ورمغ ذكل ،لتزال املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف تتاكثر ،ول تزال الإعالانت القانونية وغري القانونية
تظهر علهيا .وكعربة للآخرين ،انتقت وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة عداد ًا من املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف
وجحبت النفاذ اإلهيا وإاىل املواقع املزورة اإىل أأن ينهتيي هبا املطاف يف ا ألخري اإىل الإغالق.
 .4وابلنظر اإىل اعامتد املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف عىل اإيرادات الإعالانت ،من املهم اإعالم املعلنني
وواكلت الإعالانت بأآاثر وضع الإعالانت عىل تكل املواقع.

اثنيا.

نظرة عامة عن ادلراسة

 .5لفحص تأأثريات الإعالانت اليت تظهر عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف عىل قمية العالمات املعلن عهنا،
المتست الواكةل الكورية محلاية حق املؤلف من مؤسسة البحوث يف جامعة صن مون أأن جتري حبثا حول هذه القضية يف
الفرتة من  27مايو اإىل  14أأغسطس  .2019ويرد فامي ييل هيلك ونتاجئ ذكل البحث.

اثلثا.

هيلك ادلراسة
تصممي
ادلراسة
الاس تقصائية

 520مس هتلاك
عىل الإنرتنت

املرحةل  .1حتليل املواقع املتعدية عىل
حق املؤلف والإعالانت الواردة فهيا

املرحةل  .1-2دراسة اس تقصائية جتريبية
عىل املس هتلكني

املرحةل  .2-2مقابالت معمقة مع
اخلرباء

عرض التحليل عىل
اخلرباء

 10خرباء من امجلعيات
الصناعية ،وا ألوساط
الأاكدميية ،وواكةل
اإعالانت ،وممثيل
العالمات ووسائل الإعالم

الإعالانت الظاهرة عىل املواقع املتعدية عىل حق املؤلف و أأثرها عىل قمية العالمات املعلن عهنا

رابعا.

حتليل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف والإعالانت الواردة فهيا

 .6بغية فهم املواقع املتعدية عىل حق املؤلف ونوع الإعالانت الواردة فهياُ ،مجعت بياانت بني  28يونيو و 1يوليو 2019
عن  20موقع ًا اإلكرتوني ًا (من مضن ما يزيد عىل  37موقع ًا اإلكرتونيا قدمته الواكةل الكورية محلاية حق املؤلف للباحثني) .وفامي
يتعلق بتكل املواقع الإلكرتونية ،حدا د الباحثون نوعية اس تخداهما ،وما اإذا اكنت حتتوي عىل اإعالانت خمصصة (مبعىن أأن
ملفات تعريف الارتباط اخملزنة عىل حاسوب مس تخدم املوقع الإلكرتوين يه اليت حتدد الإعالانت اليت س تظهر) ،وعدد

WIPO/ACE/14/10 Rev.
11

مساحات الإعالانت عىل املواقع ،وعدد الإعالانت الظاهرة .وبتحديث املواقع اليت جرى حتليلها مخلس مراتُ ،مجع ما مجمهل
 127اإعالان .وبعد ذكل ُحل الت تكل الإعالانت ابلستناد اإىل نوع ا ألعامل التجارية املعلنة ،ونوع املوضع اذلي ظهرت فيه
الإعالانت ،وقدرة املس تخدمني عىل تعطيل تشخيص الإعالانت ،ونوع صفحة الوصول بعد النقر.
.7

وترد فامي ييل نتاجئ التحليل:

املواقع الإلكرتونية ()20

الإعالانت ()127

نوعية الاس تخدام

بث الفيديو عىل الإنرتنت12 :
مشاركة ملفات التورنت4 :
حمتوى حول القصص املصورة4 :

الإعالانت اخملصصة (ابلستناد اإىل
ملفات تعريف الارتباط اليت مت
مجعها)

 6مواقع اإلكرتونية

مساحات الإعالانت

71

عدد الإعالانت

127

نوع العمل التجاري ( أأو املنتج) ملاليك املقامرة غري القانونية)%45.6( 58 :
الإعالانت (العالمات)
املنتجات املوهجة للبالغني)%7.1( 9 :
املوضة 7.1( 9 :يف املائة)
منتجات التجميل)%6.3( 8 :
املواقع الإلكرتونية املتعدية )%4.7( 6
املطامع)%3.9( 5 :
السلع الإلكرتونية)%3.1( 4 :
القصص املصورة القانونية)%2.4( 3 :
ا ألعامل التجارية التعلميية)%1.6( 2 :
أأنواع أأخرى)%18.1( 23 :
نوع املوضع

اثبت (لفتة اثبتة))%91.3( 116 :
متحرك)%8.9( 11 :
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قدرة املس تخدمني عىل تعطيل
تشخيص الإعالانت

نعم ،)%29.9( 38 :ل)%70.1( 89 :

صفحة الوصول بعد النقر

العالمات املعلن عهنا)%89.0( 113 :
صفحة الفعاليات)%3.9( 5 :
املدوانت ،)%2.4( 3 :صفحات أأخرى:
)%4.7( 6

.8

و أأظهر حتليل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف أأهنا ل تفرض قيودا عىل السن عىل الرمغ من عرضها

اإعالانت ل تالمئ القارصين .ومن املس تخلصات الرئيس ية أأيضا من هذا التحليل هو أأن الصفحات اليت يصل اإلهيا املس هتكل
بعد النقر عىل الإعالانت يه يف معظمها ( )%89صفحات اإلكرتونية للمنتجات املعلن عهنا ،يف حني توجه الإعالانت
ا ألخرى املس هتلكني اإىل املدوانت وصفحات أأخرى حول الفعاليات.
.9

وكشف حتليل الإعالانت وجود منتجات اإعالنية ل تالمئ القارصين ،مبا يف ذكل الإعالانت املوهجة للبالغني ،ومواقع

املواعدة ،وغريها .و أأظهر أأيضا أأن بعض الروابط يف الإعالانت تأأخذ املس تخدم اإىل حمتوايت مثل املقامرة غري القانونية ،وهو
حمتوى ل يالمئ حىت البالغني .و أأظهر البحث أأن املقامرة غري القانونية تشلك حصة ا ألسد ( )%45.6من نوع ا ألعامل التجارية
املعلن عهنا و أأن الإعالانت اخملصصة لزوار املوقع الإلكرتوين ُوجدت يف  6مواقع اإلكرتونية من أأصل  20موقع ًا اإلكرتوني ًا.

خامسا .ادلراسة الاس تقصائية التجريبية عىل املس هتلكني
 .10تريم ادلراسة الاس تقصائية عىل املس هتلكني اإىل حتديد أأثر الإعالانت عىل قمية العالمات املعلن عهنا (اليت يه عبارة
عن سلع وخدمات قانونية) الواردة يف املواقع الإلكرتونية القانونية وغري القانونية.
 .11وميكن تلخيص منوذج البحث اذلي أأثرى ادلراسة الاس تقصائية عىل النحو التايل:
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[منوذج البحث]
متغريات مس تقةل

املعيار اذلاّت

اإعالانت املنتجات القانونية

قانونية املواقع الإلكرتونية (قانونية/غري
قانونية)

التحّك السلويك
املدرك

متغريات
املس هتكل

نية التوصية هبا

مصداقية العالمات
املعلن عهنا

الرغبة يف الرشاء

السلوك الإعالين

متغريات اتبعة

 .12وعىل هذا ا ألساس تناولت ادلراسة الاس تقصائية ا ألس ئةل التالية:
 النوع ا ألولكيف خيتلف املس هتلكون (العنارص من ① اإىل ④ أأسفهل) عىل أأساس ما اإذا اكنت الإعالانت تظهر عىل موقع
اإلكرتوين قانوين أأو متعدي عىل حق املؤلف؟
 النوع الثاينكيف يؤثر ’املعيار اذلاّت‘ للمس هتلكني عىل (عنارصمه من ① اإىل ④ أأسفهل) عىل أأساس ما اإذا اكنت
الإعالانت تظهر عىل موقع اإلكرتوين قانوين أأو متعدي عىل حق املؤلف؟
 النوع الثالثكيف يؤثر ’التحّك السلويك املدرك‘ للمس هتلكني عىل (عنارصمه من ① اإىل ④ أأسفهل) عىل أأساس ما اإذا
اكنت الإعالانت تظهر عىل موقع اإلكرتوين قانوين أأو متعدي عىل حق املؤلف؟
① السلوك جتاه الإعالانت
② الرغبة يف رشاء املنتجات املعلن عهنا
③ مس توى الثقة يف العالمات املعلن عهنا
④ الرغبة يف توصية الغري ابملنتج املعلن عنه
 النوع الرابع ما اذلي حيث اك عىل زايرة املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف؟ -من يكون املسؤول عن اإدارة الإعالانت الواردة عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف؟
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 ما يه التدابري اليت ينبغي اختاذها لتنظمي الإعالانت القانونية عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف؟ .13و ُأجريت ادلراسة الاس تقصائية يف الفرتة من  17اإىل  22يوليو ( 2019س تة أأايم) ،حيث شارك فهيا  520مس تجو ًاب
(شارك  272مس تجو ًاب يف أأس ئةل البحث الواردة يف اإطار النوع ا ألول والثاين والثالث)ُ .وطلب من املس هتلكني أأن جييبوا
عىل ا ألس ئةل من خالل أأهجزهتم احملموةل ابلنس بة ألس ئةل البحث الواردة يف اإطار ا ألنواع من ا ألول اإىل الرابع بعد رؤية
اإعالانت لعالمة ومهية.
 .14ولتحقيق ا ألغراض احلالية ،تظل النتاجئ ا ألمه تكل املتعلقة بأأس ئةل ادلراسة الاس تقصائية الواردة يف اإطار النوعني
ا ألول والرابع .ويريم السؤال يف النوع ا ألول اإىل حتديد مدى تأأثر السلوك جتاه الإعالانت ،والرغبة يف رشاء املنتجات املعلن
عهنا ،ومس توى الثقة يف العالمات املعلن عهنا ،والرغبة يف توصية الغري ابملنتج املعلن عنه ،مبا اإذا اكنت الإعالانت تظهر عىل
موقع اإلكرتوين قانوين أأو متعدي عىل حق املؤلف.
متوسط املعدلت بشأأن السلوكيات الإجيابية
3.2101

موقع غير قانوني

4.2861
5

موقع قانوني
4

2

3
موقع غير قانوني

1

0

موقع قانوني

متوسط املعدلت بشأأن الرغبة يف رشاء املنتجات املعلن عهنا
2.8152

موقع غير قانوني

4.0533
5

موقع قانوني
4

3

2

موقع غير قانوني

1

موقع قانوني

0
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متوسط املعدلت بشأأن نس بة الثقة يف العالمات املعلن عهنا
3.0145

موقع غير قانوني

4.2729

موقع قانوني

5

3

4

2

موقع غير قانوني

1

0

موقع قانوني

متوسط املعدلت بشأأن الرغبة يف توصية الغري ابملنتجات املعلن عهنا
2.8696

موقع غير قانوني

4.0044
5

موقع قانوني
3

4

موقع غير قانوني

2

1

0

موقع قانوني

 .15و أأظهرت الإجاابت عىل ا ألس ئةل الفرعية يف اإطار النوع الرابع من ادلراسة الاس تقصائية النتاجئ التالية:
ما اذلي حيثك عىل زايرة املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف؟

تصفح املوقع صدفة
جمرد فضول
ابلتوصية
عضو يف املوقع سلفا
دوافع أأخرى
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من يكون املسؤول عن اإدارة الإعالانت الواردة عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف؟

انرشو الإعالانت
واكلت الإعالانت
العالمة
رشاكت اإنتاج الإعالانت
الهيئات احلكومية
هجة أأخرى

ما يه التدابري اليت ينبغي اختاذها لتنظمي الإعالانت القانونية عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف؟
غلق املواقع املتعدية وحسب الإعالانت
مهنا
اإجراء رصد بشأأن حسب الإعالانت
تأأسيس هيئة من القطاعني العام واخلاص
تكون مسؤوةل عن الإدارة
تنظمي الواكلت والوسطاء اذلي يعملون
يف جمال الإعالانت
التنظمي اذلاّت للعالمات
سن قوانني لتنظمي بيع الإعالانت
القيام حبمةل للتوعية
تدابري أأخرى

سادسا .املقابالت املعمقة مع اخلرباء
 .16اكن الهدف من املقابالت املعمقة مع اخلرباء هو مجع أأصوات اخلرباء من خمتلف القطاعات الفرعية يف قطاع الإعالانت
واحلصول عىل اقرتاحاهتم .و ا
تشلك اذلين أأجريت معهم املقابالت من  10خرباء من اجملموعات التالية :مجعيات الصناعة ()3؛
وا ألوساط الأاكدميية ()2؛ وواكلت الإعالانت ()2؛ والعالمات التجارية ()2؛ والوسائط (.)1
 .17و أأظهر تقيمي ملعارف اخلرباء اخملتارين حول الإعالانت الواردة عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف أأنه مل
يكن هناك الكثري من النقاش حول هذه املشلكة ،ألنه من املفرتض أأن العالمات التجارية الكربى ووسطاء الإعالانت ل
يضعوا اإعالانت عن معد عىل مثل هذه املواقع .وعالوة عىل ذكل ،توضع الإعالانت يف الغالب عىل املواقع الإلكرتونية اليت لها
عدد زوار كبري ،بغض النظر عن قانونية املوقع الإلكرتوين ،وقد ل تكون العالمات التجارية عىل دراية مبنتجاهتا املعلن عهنا
عىل هذه املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف.
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 .18و أأبرزت املقابالت بعض املشالكت الناش ئة عن الإعالانت اليت توضع عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق
املؤلف .وعىل املدى القريب ،قد تضل ال الإعالانت عىل تكل املواقع املس هتلكني بشأأن تصورمه أأن هذه املواقع قانونية .وميكن
ل إالعالانت الواردة يف تكل املواقع أأن ت ُشهر العالمات وجتلب ا ألرابح ملشغلهيا ،مما حيثا م عىل التخطيط لتوس يع موقعهم
املتعدي وحتريض امجلهور عىل اإنشاء مواقع مشاهبة .وعىل املدى البعيد ،قد يتناقص وجود مواقع توزيع احملتوى القانوين
بسبب انتشار تكل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف.
 .19وتشري املقابالت اإىل أأن هناك حاجة اإىل تنظمي هذا اجملال .ويوافق معظم اخلرباء عىل أأنه من الرضوري وقف
التدفقات املالية اليت جتنهيا املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف من خالل وقف ا ألعامل التجارية والواكلت اإعالانهتا
عىل تكل املواقع عىل حنو طوعي .و أأشار بعض اذلين ُأجريت معهم املقابالت أأنه بسبب احامتل أأن تلحق تكل الإعالانت
الواردة يف املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف الرضر بصورة عالمة املعلنني ،يتعني عىل احلكومات فرض ضوابط
قانونية تفرض حسب الإعالانت من املواقع اخملالفة ،يف حني أأشار أآخرون ممن أأجريت معهم املقابالت اإىل أأنه س يكون من غري
املالمئ تنظمي قطاع الإعالانت بد ًل من اختاذ اإجراءات ضد املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف.

سابعا .خامتة
 .20توحض ادلراسة أأن لك من السلع واخلدمات القانونية وغري القانونية ،املرتبطة ابلعالمات الكبرية واملتوسطة احلجم،
يُعلن عهنا عىل املواقع الإلكرتونية املتعدية عىل حق املؤلف .وتظهر نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية أأن الإعالانت عىل تكل املواقع
لها أأثر سليب عىل العالمات ،يف حني تُظهر املقابالت مع اخلرباء أأن ا ألعامل التجارية وواكلت الإعالانت تدرك أأن تكل
املواقع لها أأثر ضار عىل ماليك حق املؤلف .ومع ذكل ،ل تدرك الكثري من العالمات التجارية بأأن اإعالانهتا توضع عىل تكل
املواقع .وجلعل ا ألعامل التجارية تشارك طوعًا يف وقف التدفقات املالية اليت جتنهيا تكل املواقع ،من الرضوري اإذاكء الوعي
هبذه املشلكة من خالل مشاركة نتاجئ هذه ادلراسة مع الفاعلني يف قطاع الإعالانت.
[هناية املسامهة]
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تعاون أأحصاب املصلحة مبوجب مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية  -حتديث
من املفوضية ا ألوروبية
مسامهة بقمل الس يدة اناتليا زيربوفساك مايم ،مسؤوةل الس ياسات العامة يف جمال امللكية الفكرية ومقاومة التقليد ،يف الإدارة

العامة للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة ا ألعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة ،املفوضية ا ألوروبية ،يف بروكسل ،بلجياك

ملخص
تعمتد مواقع الإنرتنت وتطبيقات الهاتف اجلوال ،اليت ميكن عربها النفاذ اإىل احملتوى أأو السلع أأو اخلدمات املتع ادية عىل حقوق
امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري ،عىل بيع املساحات الإعالنية أكحد مصادر دخلها .وقد يؤدي هذا التعقيد اذلي تتسم به
بيئة نرش الإعالانت عرب الإنرتنت اإىل مشألك عند نرش الإعالن عىل وجه اخلطأأ ،اإذ غال ًبا ما تكون العالمات التجارية نفسها
غري مدركة للماكن اذلي تنرش فيه اإعالانهتا .وملواهجة هذا التحدي ،سهالت املفوضية ا ألوروبية اإبرام اتفاق طوعي بني
الفاعلني يف قطاع الإعالانت .والزتم أأطراف اتفاق مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية
جزءا من هنج "تعقب
ابلتعاون من أأجل احلد من مسأأةل النرش الالكرتوين ل إالعالانت عىل وجه اخلطأأ .وتُعدا هذه املبادرة ً
ا ألموال" اذلي تت ابعه املفوضية ا ألوروبية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية القامئ عىل تصممي اإجراءات الس ياسة العامة من أأجل
التعرف عىل مسار ا ألموال املتعلق بأأنشطة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري ،وتعطيل ذكل املسار.

أأول.

هنج "تعقب ا ألموال" يف اإنفاذ امللكية الفكرية

 .1عرضت املفوضية ا ألوروبية ،يف  ،2014هنجا لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يدعى "تعقب ا ألموال" .و أأكدت املفوضية
ا ألوروبية اعامتدها هذا الهنج عند تقدمي اإجراءات جديدة للحد من التقليد والقرصنة يف نومفرب .12017
 .2ويشمل هنج "تعقب ا ألموال" تصممي اإجراءات الس ياسة العامة من أأجل التعرف عىل مسار ا ألموال املتعلق بأأنشطة
التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري ،وتعطيل ذكل املسار ،بد ًل من معاقبة املواطن نتيجة التعدي عىل حق
املؤلف والعالمات التجارية وما اإىل ذكل .ويريم هذا الهنج اإىل القضاء عىل ا ألطراف الفاعةل التجارية املارقة اليت تعمل عىل
حساب اجلهات الفاعةل املرشوعة يف قطاعات الإبداع والابتاكر.

*
1

الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أآراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أآراء أأمانة الويبو أأو دولها ا ألعضاء.
مزيد من املعلومات عىل الرابط.https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_en :
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 .3وتُرمج هنج "تعقب ا ألموال" عىل أأرض الواقع عرب عقد اتفاقات طوعية بني الفاعلني يف القطاع .وحىت الآن ،ا
شعت
لوروبية ممثيل القطاع الصناعي عىل بدء التعاون مبوجب مذكرّت تفامه  -بشأأن بيع البضائع املقدلة عرب الإنرتنت2
املفوضية ا أ
ومذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عىل الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية (التفاصيل مبينة أأدانه) .كام عقدت جلس يت حوار
أأخرى برعاية املفوضية ا ألوروبية ا
مضت أأحصاب املصلحة عىل مس توى الاحتاد ا ألورويب يف حماوةل امجلع بني اجلهات الفاعةل
املعنية يف رشاكت النقل والشحن ابلقطاع الصناعي ومزودي خدمات ادلفع عرب الإنرتنت.
 .4وتنشط املفوضية ا ألوروبية مبعية قطاع الصناعة وغريها من الرشاكء يف جمال أآخر سعي ًا مهنا محلاية مراحل الإمدادات
من اخلطر اذلي هيددها من جراء التقليد وغريها من أأوجه التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية.3
 .5وتس تمكل مجيع املبادرات املذكورة أأعاله الإطار الترشيعي الساري داخل الاحتاد ا ألورويب ،ول س امي التوجيه بشأأن
اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية لس نة .4)IPRED( 2004

اثنيا.

حتدايت التقليد والقرصنة اليت يواهجها نرش الإعالانت عرب الإنرتنت

 .6يتسم عامل نرش الإعالانت عرب الإنرتنت ابلتعقيد الكبري وحتمكه خوارزميات ومزادات مبارشة وعدد مشاهدات
الإعالن وخمصصات الإعالن املعمتدة عىل ا ألداء ،ابلإضافة اإىل مزجي أآخر من العوامل ا ألخرى املربكة .وقد يؤدي هذا التعقيد
اذلي تتسم به بيئة نرش الإعالانت عرب الإنرتنت اإىل مشألك عند نرش الإعالن عىل وجه اخلطأأ عىل أأحد مواقع الويب أأو
تطبيقات الهاتف اجلوال اخلطرية أأو املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية ،بل وقد ل تعمل العالمات التجارية يف بعض ا ألحيان
أأين تنرش اإعالانهتا.
 .7وتؤكد ادلراسات احلديثة 5أأن هذه املشلكة تكتيس أأمهية ،اإذ اإن املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلوال اليت
ميكن عربها النفاذ اإىل احملتوى أأو السلع أأو اخلدمات املتعدا ية عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري تعمتد عىل بيع
املساحات الإعالنية أكحد مصادر دخلها.

2
مسامهة بقمل الس يد هاري تميينك ،والس يدة اناتليا زيربوفساك ( ،)2018زايدة اجلهود اليت تقودها الصناعة من أأجل احلد من التعدي عىل امللكية
الفكرية – حتديث من املفوضية ا ألوروبية ،ص  18-13من الوثيقة  ،WIPO/ACE/13/7املتاحة عىل الرابط:
.https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=412285
3
جون برغيفن ( ،)2013الإجراءات الوقائية اجلاري اإعدادها من قبل املفوضية ا ألوروبية لس تكامل تدابري الإنفاذ اجلارية هبدف تقليص جحم سوق
السلع املقرصنة أأو املقدلة (الوثيقة  )WIPO/ACE/9/20املتاحة عيل الرابط:
.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=261436
4
ملزيد املعلومات ميكن زايرة الرابط التايل.https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement_en :
5
املرصد ا ألورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ( ،)2016الإعالانت الرمقية عىل املواقع اليت ي ُشتبه يف أأهنا متثل تعدااي ،متاح عىل:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/publications/Digital+Advertising+on+Suspected+
.Infringing+Websites.pdf
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 .8ابلإضافة اإىل ذكل ،قد يؤدي نرش الإعالانت املتعلقة ابلعالمات التجارية املشهورة ،أأو اإماكنية الانتفاع من خدمات
ادلفع املشهورة عىل املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلوال املتعدية عىل حقوق امللكية الفكرية اإىل اإرابك املس هتلكني
اذلين قد يظنون خطأأ أأهنم قد نفذوا اإىل حمتوى قانوين.

اثلثا.

احلوار بني أأحصاب املصلحة ومذكرة التفامه

توصل ممثلو قطاع الإعالانت و أأحصاب احلقوق وانرشو الإعالانت والوسطاء ومزودو اخلدمات التكنولوجية ،يف
 .9قد ن
 21أأكتوبر  ،2016حتت رعاية املفوضية ا ألوروبية ،اإىل اتفاق غري رمسي بشأأن عدد من املبادئ التوجهيية 6اليت هتدف اإىل
اإحداث مذكرة التفامه بشأأن نرش الإعالانت عرب الإنرتنت وحقوق امللكية الفكرية (.)MoU
 .10وقد مكنت هذه اخلطوة الهامة من مزيد التعاون بني أأطراف التفاق احملمتلني لالتفاق الطوعي املقبل واذلين ميثلون
ا ألطراف املعنية بوضع الإعالانت و /أأو رشاهئا و /أأو بيعها و /أأو تيسريها ومن بيهنم انرشو الإعالانت وواكلت نرش
الإعالانت واملاكتب التجارية ومنصات نرش الإعالانت وش باكت نرش الإعالانت ومنصات تبادل الإعالانت اخملصصة
للنارشين ورشاكت املبيعات والنارشين وماليك امللكية الفكرية ،ابلإضافة اإىل امجلعيات املرتبطة ابجملموعات املذكورة أأعاله.
 .11ومنذ اع ُتمدت املبادئ التوجهيية ،معل أأطراف التفاق احملمتلون معا عن كثب من أأجل بلوغ اتفاق بشأأن الزتامات
حمددة ميكن تطبيقها لتحسني الوضع احلايل .واختمتت هذه احملاداثت بتوقيع  14رشكة و  14مجعية 7للنص الهنايئ ملذكرة التفامه
يف  25يونيو .2018
 .12ويتجىل الهدف العام من اإبرام مذكرة التفامه يف احلد من نرش الإعالانت عىل املواقع الالكرتونية وتطبيقات الهاتف
اجلوال اليت تتعدى عىل حقوق امللكية الفكرية عىل نطاق جتاري ،وابلتايل خفض الإيرادات اليت حتققها هذه املواقع أأو
جراء نرش الإعالانت عرب الإنرتنت.
تطبيقات الهاتف اجلوال ا

6
متاح عىل الرابط التايل.http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19462 :
7
نص مذكرة التفامه متاح عىل الرابط التايل .https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30226 :و أأطراف التفاق مه:
Adform, Amobee, Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN), Associazione Italiana Commercio Estero (Aice),
comScore, Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje - Croatian Association of Communications
Agencies (HURA), DoubleVerify, European Association of Communications Agencies (EACA), European Gaming
and Betting Association (EGBA), Google, GroupM, Integral Ad Science (IAS), Internet Advertising Bureau Europe
(IAB Europe), Internet Advertising Bureau Italy, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Poland, Internet
Advertising Bureau Slovakia, Internet Advertising Bureau UK (IAB UK), ISBA, OpenX, Publicis Groupe, Sovrn,
SpotX, Sports rights owners coalition (SROC), Trustworthy Accountability Group (TAG), Uniunea Agentiilor de
Publicitate din Romania (UAPR, Romanian Association of Communications Agencies), Utenti Pubblicità Associati
((UPA), whiteBULLET, World Federation of Advertisers (WFA
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 .13وتنص مذكرة التفامه بشأأن الزتامات حمددة ختص انرشي الإعالانت والوسطاء وامجلعيات .وتشجع الالزتامات
الرئيس ية اخلاصة هبؤلء املوقعني عىل نوعني من الإجراءات ختص:


اجلهود امجلاعية الرامية اإىل احلد من نرش الإعالانت عىل املواقع الإلكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلوال اليت اتبني
لسلطات اإنفاذ القانون القضائية أأو الإدارية أأو غريها أأهنا تتعدى عىل حق املؤلف أأو تنرش السلع املزيفة عىل
نطاق جتاري؛

 واجلهود الفردية الرامية اإىل احلد من نرش الإعالانت عىل املواقع الالكرتونية وتطبيقات الهاتف اجلوال اليت
ميكل إازاءها انرشو الإعالانت أأدةل معقوةل تثبت أأن هذه املواقع والتطبيقات تتعدى حق املؤلف أأو نرش السلع
بناء عىل الس ياسات العامة املنفردة ومعايري التقيمي اخلاصة ابملوقعني.
املزيفة عىل نطاق جتاري ً
 .14ويعقد أأحصاب املصلحة املشمولني ابملبادرة منذ توقيع مذكرة التفامه ،اجامتعات منتظمة مع املفوضية ا ألوروبية ملناقشة
تنفيذ الزتامات مذكرة التفامه وتبادل أأفضل املامرسات.
 .15ونصت مذكرة التفامه عىل اعتبار الس نة ا ألوىل من العمل كفرتة تقيميية ،بعدئذ س يجرى اإعداد تقرير اس تعرايض
لقياس فعالية مذكرة التفامه ووصف النتاجئ اليت حتققت للجمهور العام .ويف هذه املرحةل ،س تكون مذكرة التفامه جاهزة لفتح
ابب الانضامم اإلهيا أأمام موقعني حممتلني جدد.

رابعا.

قياس التقدم احملرز

 .16لضامن أأن حيقق التعاون التطوعي مبوجب مذكرة التفامه نتاجئ ملموسة ،اتفق أأطراف مذكرة التفامه عىل قياس فعالية
مذكرة التفامه عن طريق اإعداد التقارير بشأأن اجلهود اليت يبذلوهنا يف تطبيق الزتاماهتم ورصد تأأثري مذكرة التفامه عىل سوق
الإعالانت عرب الإنرتنت.
بناء عىل تعليقاهتم .وحتقيقًا لهذه الغاية ،اتفق انرشو الإعالانت والوسطاء
 .17وس يجري رصد هجود أأطراف مذكرة التفامه ً
عىل تقدمي تقرير س نوي حول الوسائل امللموسة اليت ميتلكوهنا لالمتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف مذكرة التفامه ،فضال
عن قياس فعالية هذه الوسائل .وتلزتم امجلعيات املشموةل مبذكرة التفامه بشأأن التعاون ابلسعي اجلاد يف الامتس التعليقات من
أأعضاهئا حول املسائل اليت تشملها مذكرة التفامه وتقدمي تقارير س نوية عن هذه التعليقات.
 .18ولقياس أأثر مذكرة التفامه عىل سوق الإعالانت عرب الإنرتنت ،يلزتم أأطراف التفاق جبمع املعلومات ذات الصةل
بتحليل سوق الإعالانت عرب الإنرتنت ومناقش هتا ،عىل غرار الواثئق والتقارير اليت تعدا ها الهيئات العامة أأو اخلاصة ،مبا يف
ذكل ا ألوساط الأاكدميية ذات الصةل ابلعمل مبوجب مذكرة التفامه.
 .19وجرى التلكيف أأيضً ا ابإجراء دراسة خارجية لإثراء هذه العملية يف اإطار رصد وتصنيف الإعالانت عىل املواقع
الالكرتونية اليت تتعداى حقوق امللكية الفكرية واليت ميكن النفاذ اإلهيا من خالل مجموعة من ادلول ا ألعضاء اخملتارة يف الاحتاد
ا ألورويب .وس تنرش نتاجئ هذه ادلراسة ،اإىل جانب التقرير الاس تعرايض حول معل مذكرة التفامه ،يف النصف الثاين من عام
.2019
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 .20وحتفز املفوضية ا ألوروبية معلية الرصد هذه وت اُقمي مبساعدة املرصد ا ألورويب للتعدا ايت عىل حقوق امللكية الفكرية التابع
ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية.

خامسا .املالحظات اخلتامية
 .21تُظهر جتربتنا يف العمل مع أأحصاب املصلحة يف اإطار مذكرّت التفامه املذكورتني أأعاله أأنه عند الالزتام بتطبيقها اإىل
جانب الترشيعات ،ميكن للتعاون التطوعي أأن يسهم بشلك جيد يف كبح التقليد والقرصنة عرب الإنرتنت .كام ميكن أأن تنص
عىل مواطن املرونة للتأأقمل رسيعا مع التطورات التكنولوجية وتقدمي حلول فعاةل .ويسمح التعاون الوثيق مع ممثيل الصناعة،
بشأأن تنفيذ هذه املبادرات التطوعية لصانعي الس ياسات العامة واملرشعني ،ابإدراك أأفضل للتحدايت اليت يواهجها الفاعلون يف
السوق.
 .22ول يعزز هنج "تعقب ا ألموال" التعاون بني ممثيل الصناعة من خالل وضع مدونة قواعد السلوك القطاعية حفسب ،بل
يساعد أأيضً ا يف حتديد أأفضل املامرسات ونرشها يف السوق لصاحل مجموعة واسعة من اجلهات الفاعةل.
 .23و أأحضى جل اي ًا ابلفعل ،منذ ا ألشهر ا ألوىل للتعاون ،من خالل ألية مذكرة التفامه ،اإحراز بعض التقدم .اإذ أأصبح أأحصاب
املصلحة أأكرث وعي ًا بضخامة املشلكة اليت تعاجلها مذكرة التفامه ،ونتيجة ذلكل ،يقومون بتنفيذ ( أأو حتسني) العمليات ادلاخلية،
مما حيفز بدوره بذل العناية الواجبة يف نرش الإعالانت عرب الإنرتنت .ذلكل ستشجع املفوضية ا ألوروبية أأطراف التفاق عىل
اختاذ قرار اإجيايب بشأأن مواصةل العمل مبوجب مذكرة التفامه بعد الفرتة التقيميية.
[هناية الوثيقة]

