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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   1024مارس  5ا 

 
 

 جتربة اململكة املتحدة يف التصدي النتهاك امللكية الفكرية على شبكة اإلنرتنت

لزيابيث جونز، مديرية  عداد ا  نفاذ حق املؤلف وحقوق امللكية الفكرية، مكتب امللكية الفكرية، اململكة املتحدةمن ا   ا 

 مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية

ن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية .2 ل وتَمنح حقوق امللكية الفكرية اخلاصة UK IPO) 1ا  ( هو الواكةل اليت تُسج ِّ
والامنذج الصناعية والعالمات التجارية يف اململكة املتحدة. ويضطلع املكتب أأيضًا بدور رايدي يف برباءات الاخرتاع والرسوم 

نفاذ امللكية الفكرية  –جمال وضع الس ياسات  وأأطرها القانونية، ويدير مس تودعًا مركزاًي للمعلومات املتعلقة  –مبا يف ذكل ا 
نفاذ امللكية الفكرية داخل اململكة املتحدة.  اب 

ا اكن  جرا م امللكية الفكرية ثملل مكلكًة يف عا م السلع املادية، ولكن مع الاس تددام املازايد لك ككة اال نرتن  ولطامل .1
بداعية  أأصكح  جرا م امللكية الفكرية عىل ش ككة اال نرتن  الآن ثملل هتديدًا مازايدًا القتصاد اململكة املتحدة. فالصناعات اال 

سرتليين س نواًي، ويعمل فهيا أأكرث من مليار  33وحدها تزيد قميهتا عىل  مليون خشص. والتقدم التكنولويج، اذلي  1,5جنيه ا 
ث فيه أأيضًا تغيريات ككرية، يدل عىل أأن انهتاك امللكية الفكرية عىل ش ككة اال نرتن  يُ  ل مل ِّ مينح اجملمتَع كلك فوائد عظمية وُُيدِّ

 نة والتقليد عىل حد ٍّ سواء.هتديدًا مازايدًا للرشاكت واملس هتلكني يف صورََت القرص 

 كيف تتصدى اململكة املتحدة ملكلكة انهتاك امللكية الفكرية عىل ش ككة اال نرتن ؟

م اسرتاتيجيةُ  .3 ف مضنه حكومُة اململكة املتحدة كث ِّ اال طاَر اذلي تُ  1022اململكة املتحدة جلرا م امللكية الفكرية لعام  تُقد ِّ
ق، وتقامس  نفاذ القا م عىل املعلومات، والعمل املُنسَّ سعهيا يف التصدي جلرا م امللكية الفكرية. وتُكني ِّ الاسرتاتيجيُة رضورة اال 

طار قانوين فعَّال. وتُعترب جرا م التكنولوجيا وامللكية الفكرية أأحد اجملاال ىل ا  ت الرئيس ية اليت يُرى أأفضل املامرسات، واحلاجة ا 
                                                


آراء الأمانة أأو أأي من ادلول الأعضاء يف الويكو.  آراء املؤلفني وحدمه، وليس  أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ

1
 http://www.ipo.gov.uk/ 
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ىل أأن املكالك اليت نواهجها يف عا م اال نرتن  ال ختص  اململكةَ  ضافيًا. وتكري الاسرتاتيجية ا  املتحدة دون  أأهنا تتطلب معاًل ا 
وتلازم الاسرتاتيجية بوضع خطة معل بكأأن التصدي للتقليد  –بل يه ذات طابع عاملي مثل ش ككة اال نرتن   –غريها 

 امية عىل ش ككة اال نرتن .والقرصنة اال جر 

ىل ذكل، أأوىص اس تعراض هارغريفز للملكية الفكرية والمنو لعام  .4 ضافًة ا  "... )"اس تعراض هارغريفز"( بأأنَّ  1022وا 
سواق  ىل تعزيز الأ نفاذ والتوعية وقامئًا، بكلك أأسايس، عىل تدابري تريم ا  احلكومة ينبغي أأن تت بع هنجًا متاكماًل قامئًا عىل اال 

منيهتا يف جمال حق املؤلف وغريه من جماالت امللكية الفكريةاملرشوع  ".ة وت

وُيتوي "تقرير اململكة املتحدة بكأأن جرا م امللكية الفكرية" عىل حتديث س نوي عن التقدم املُحرز يف ظل  .5
ز تقدم  اسرتاتيجية اململكة املتحدة جلرا م امللكية الفكرية. ومنذ نرش اسرتاتيجية اململكة املتحدة جلرا م امل  لكية الفكرية، أححرِّ

عداد مجموعة من التدخالت، والتعاون، وتنس يق املوارد عىل نطاق القطاعني العام واخلاص للحد  من انهتاك امللكية  ككري  يف ا 
ىل احملتوى القانوين. وقد وضع  اململكةُ  اماًل املتحدة هنجًا ش الفكرية عىل ش ككة اال نرتن  مع زايدة وعي املس هتلكني والنفاذ ا 

للتعامل مع انهتاك امللكية الفكرية عىل ش ككة اال نرتن . وهذا الهنج يكمل التدخالت الطوعية واال دارية واملدنية واجلنائية اليت 
ساعدت عىل وضع مجموعة أأكرث شفافيًة من القواعد واملكادئ التوجهيية للسلوك خبصوص التعدي عىل امللكية الفكرية. 

للتصدي  –القانونية مهنا والطوعية  –فاذ قادرون عىل اس تددام كلري من الأساليب اخملتلفة وأأحصاب احلقوق وسلطات اال ن
 ملكلكة انهتاك احلقوق عىل ش ككة اال نرتن .

طار اململكة املتحدة الترشيعي  ا 

ن القانون املتعلق ابلتعدي عىل حق املؤلف يف اململكة املتحدة يرد يف قانون حق املؤلف والرسوم والامنذج  .3 الصناعية ا 
ر لأحصاب احلقوق وس يةًل محلاية حقوقهم من خالل رفع دعوى 29112والرباءات لعام  د اجلرا م اجلنائية، ويُوف ِّ . وهو ُُيد ِّ

الصادر عن الربملان الأورويب  EC/1000/32قضائية أأمام احملمكة املدنية مبا يامتىش مع الترشيعات الأوروبية، أأْي التوجيه 
بكأأن جوانب قانونية معي نة خلدمات جممتع املعلومات، ال س امي التجارة اال لكرتونية،  1000يونيو  1رخي واجمللس الأورويب بتا

ل قانون حق املؤلف والرسوم والامنذج الصناعية والرباءات حمامكَ  3يف السوق ادلاخلية ِّ لكرتونية"(. وُُيو  )توجيه "التجارة اال 
دة. وبداًل اململكة املتحدة سلطة توفري وس يةل لأحصاب احل قوق محلاية حقوقهم، ولكنه يتجنب فرض أأي س كل انتصا  ُمحدَّ

جراءات تراها رضورية ومتناس كة محلاية حقوق امللكية الفكرية. وهذا يساعد عىل  من ذكل، تس تطيع احملمكة أأن حتمك بأأي ا 
 اليب خمتلفة للحامية والتعدي.ضامن أأن اال جراء املتاح لأحصاب احلقوق ميكن أأن يتواكب مع التكنولوجيا، بسبب ظهور أأس

، 10034وهناك جرا م أأخرى قد تُرتَكب فامي يتعلق ابنهتاك حق املؤلف، مهنا اجلرا م الواردة يف قانون الاحتيال لس نة  .7
آمر بغرض الاحتيال الواردة يف القانون العام )ويه الاشرتاك عن معد يف صفقة احتيالية  عىل سبيل امللال:  –وجرمية التأ

طوعات موس يقية معرو  أأهنا قد ُحصل علهيا بطريقة غري مرشوعة(. وجرا م امللكية الفكرية من اجلرا م اليت يُعترب تزنيل مق
جرايم مبقتىض قانون عائدات اجلرمية لس نة  اذلي ينص عىل مصادرة عائدات اجلرمية أأو  10015مرتكهبا ذا منط حياة ا 

ىل  اسرتدادها بدعوى مدنية. وهذا يسمح للسلطة املعنية % من قمية املصاَدرات، 50ابملالحقة القضائية بأأن تسرتد  ما يصل ا 
مع تقس مي املكلغ املتكقي بني وزارة اخلزانة والأطرا  الأخرى. ويرد أأيضًا الاسرتداد بدعوى مدنية يف اجلزء اخلامس من قانون 

دانة جنائية.عائدات اجلرمية، اذلي ميكن اس تددامه السرتداد الأصول اال جرامية دون احلصول اب  لورورة عىل ا 
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 التدخالت الطوعية

ىل اتفاقات بني جامعات أأحصاب احلقوق والقطاع  .1 أحعِّدَّ عدد  من التدخالت الطوعية اليت جرى مبوجهبا التوصل ا 
الصناعي املعين هبد  زايدة صعوبة انهتاك احلقوق عىل ش ككة اال نرتن . وذكل يكمل صناعة اال عالن عىل ش ككة اال نرتن ، 

توفر حكومُة اململكة املتحدة القيادَة من خالل مائدة مس تديرة عادية لأحصاب املصلحة تنظر يف مسأأةل انهتاك حق حيث 
املؤلف عىل ش ككة اال نرتن . ونتيجًة لهذا العمل، وال رشاك جامعات أأحصاب احلقوق )مثل احتاد ماكحفة رسقة حق املؤلف 

(FACTومجعية صناعة املوس يقى املسجةل الربيطا ،)( نيةBPI تعمل الهيئات التجارية والصناعية، ابلتعاون مع واكالت ،))
ىل حد بعيد من ظهور اال عالانت املرشوعة عىل  عداد معلية ذاتية التنظمي سو  تُقل ِّل ا  اال عالن عىل ش ككة اال نرتن ، عىل ا 

طوير فهمٍّ مكرتك وتعريفٍّ للموقع املواقع اليت تنهتك امللكية الفكرية. وسو  تكون الرشطة مبلابة "احلراس" حبيث ميكن ت
جراء اختذته  ىل ا  اذلي يُعترب موقعًا خمالفًا. كام أأدت املناقكات اليت دارت يف اجامتع املائدة املس تديرة لأحصاب املصلحة ا 

زاةل حق املؤلف  –حمراكت الكحث لتغيري خوارزميات الكحث  شعارات ا  حبيث خُتفض رتكة املواقع اخملالفة يف  –مدفوعًا اب 
 نتاجئ الكحث.

 التدخالت اال دارية

يم خدمات اال نرتن  مسؤولني عن حمتوى أأنظمهتم، عىل النحو املُكنيَّ يف توجيه التجارة  .9 ال ميكن اعتكار ُمقد ِّ
زالهتا للحفاظ عىل وضعه بوصفه  نه ُملَزم اب  خطارًا بوجود مواد خمالفة، فا  م خدمة اال نرتن  ا  اال لكرتونية، ولكن حاملا يتلقى ُمقد ِّ

آمن لها. ويتوىل أأحصاب احلقوق وهيئاهتم التجارية مراقبة ش ككة اال نرتن  ابس تددام مجموعة جم رد قناة ملرور املواد/ أأو مالذ أ
ى عىل حقوق امللكية الفكرية. واندرًا ما ُيدث أأي تدخل  من الربجميات، وُييلون تفاصيل املواقع اليت يكتكفون أأهنا تتعد 

م خدمة اال نرتن . برشي، وتقع املسؤولية الهنائية  عن "احلذ " عىل عاتق صاحب احلق وليس ُمقد ِّ

لكرتونية اخملالفة جنائيًا، uk.الربيطانية أأيضًا اس تددام نطاق  وتُقي ِّد احلكومةُ  .20 . وحفص  الرشطة  مجموعًة من املواقع اال 
ل مواقع   اال جراءات الالزمة حلذ  تسجيل املوقع. وال يزال العمل مس مترًا مع ُمسجيل النطاقات الأجنكية. uk.واختذ ُمسج ِّ

ع حكومُة اململكة املتحدة التدخالت اليت تقودها الصناعة  .22 زايدة صعوبة اس تفادة اجملرمني من عائدات  من أأجلوتُكج ِّ
مو خدمات ادلفع وأأحصاب احلقوق يف اململكة املتحدة لتحديد املواقع  جرا م ش ككة اال نرتن . وقد تعاون  الرشطة وُمقد ِّ

زاةل وس يةل ادلفع من هذه املواقع ابس تددام لواحئ غسل الأموال.  املُدالفة جنائيًا وا 

أأحاكمًا ملعاجلة انهتاك حق املؤلف عىل اال نرتن  الناجت عن التكادل غري  1020ي لعام ويتضمن قانون الاقتصاد الرمق .21
ىل تلقيف املس هتلكني بكأأن حق املؤلف  بالغ جامعي هيد  ا  دخال نظام ا  املرشوع للملفات بطريقة الند للند، من خالل ا 

 وتغيري سلوك املس هتلكني. وتلازم احلكومة بتطكيق هذه الأحاكم.

 دنيةالتدخالت امل

ىل املواقع اال لكرتونية اليت تنهتك احلقوق  .23 اس ُتددم  الأحاكم الترشيعية، يف الس نوات الأخرية، للحيلوةل دون النفاذ ا 
من قانون حق املؤلف والرسوم والامنذج الصناعية والرباءات بأأن تُصدر احملمكُة العليا أأمرًا  97Aانهتااكً صارخًا. فيسمح القسم 

م خد ُ زجراًي ضد ُمقد ِّ آخر ينهتك حق املؤلف ابس تددام اخلدمة امل مة. وقد ُمنِّح  هذه قدَّ مةٍّ عندما يكون عىل عمل بأأنَّ خشصًا أ
الصادر عن الربملان الأورويب واجمللس الأورويب  1002لعام  EC/1002/19( من التوجيه 3)1السلطة مبا يامتىش مع املادة 

يف جممتع املعلومات، واذلي يؤكد أأن "ادلول الأعضاء تكفل أأن بكأأن تنس يق بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
آخر  يكون يف مقدور أأحصاب احلقوق أأن يتقدموا بطلب الس تصدار أأمر قضايئ زجري ضد الوسطاء اذلين يس تددم طر   أ

 خدماهتم للتعدي عىل حق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة".
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ىل ما يقرب من أأوامر ق 9، اكن  قد صدرت حنو 1023وحبلول هناية عام  .24 موقعًا  40ضائية زجرية ثمنع النفاذ ا 
لكرتونيًا ُمدالفًا. ومع زايدة تطكيق هذه الأحاكم، قَلَّ الوقُ  والتلكفُة الالزمان للحصول عىل هذا الأمر الزجري.  ا 

آخر ابلككف عن  .25 صدار أأمر "نوريش فارمااكل" اذلي يسمح للمحمكة بأأن تأأمر طرفًا أ ىل ذكل، جيوز ا  ضافًة ا  وا 
معلومات من أأجل اكتكا  اجملرمني املزعومني أأو اجلُرم املزعوم، يف حاةل عدم وجود أأي طريقة أأخرى ملعرفة تكل املعلومات. 

 وقد اس ُتددم ذكل يف طلب الككف عن تفاصيل ختص أأولئك املكتبه يف تزنيلهم حملتوى خمالف.

 التدخالت اجلنائية

م ثموياًل قدره أأن مكتب امللكية  1023أحعلن يف يونيو لقد  .23 سرتليين عىل مدار  2,56الفكرية سو  يُقد ِّ مليون جنيه ا 
نكاء "وحدة رشطة جرا م امللكية الفكرية" نفاذ القانون هتادار ا  و  6س نتني لرشطة مدينة لندن من أأجل ا  حدى وحدات ا  . ويه ا 

صة للتصدي جلرا م امللكية الفكرية اخلطرية واملُنظَّ  مة )التقليد والقرصنة( اليت تور ابلسلع املس تقةل يف معلها، ويه ُمخصَّ
املادية والرمقية )ابس تثناء السلع الصيدالنية(. وسو  ينصب  تركزي هذه الوحدة عىل اجلرا م اليت تُرتكب ابس تددام أأي منصة 

لكرتونية. وقد بدأأت الوحدة معلها يف  جاميل عدد َمْن أألق  القب 1023، وحبلول هناية عام 1023سبمترب  21ا  ض علهيم بلغ ا 
 خشصًا الرتاكهبم مجموعة متنوعة من جرا م امللكية الفكرية. 23

نفاذ القانون، ومجموعة من السلطات العامة، وتعمل عىل تركزي  .27 وتربط هذه الوحدة بني الصناعة، واحلكومة، وأأهجزة ا 
ة اال نرتن . وهذا التاكمل املهنجي وتنس يق املوارد الالزمة للتعامل مع اجلرا م اخلطرية املتعل قة ابمللكية الفكرية عىل ش كك

ىل ماكحفة جرا م امللكية الفكرية سو  يأأَت بتحسينات ككرية يف التصدي للقرصنة والتقليد. وسو  حتافظ  للأنكطة الرامية ا 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. –ويه الأوىل من نوعها يف العا م  –هذه الوحدة   عىل رايدة اململكة املتحدة يف جمال ا 

قامة دعاوى خاصة. وقد ظهر ذكل بوضوح  29157املالحقة القضائية للجرا م لس نة  قانونأأن كام  .21 يسمح للصناعة اب 
( ضد أأنطون فيكرمن، اذلي أأنكأأ FACT، يف ادلعوى اليت أأقاهما احتاد ماكحفة رسقة حق املؤلف )1021مؤخرًا يف عام 

دانة surfthechannelيف العا م، أأال وهو موقع وأأدار أأحد أأشهر املواقع اال لكرتونية اليت تنهتك حق املؤلف  . وقد ثكت  ا 
آمر بغرض الاحتيال عن طريق تسهيل التعدي عىل حق املؤلف، وُحمك عليه ابلسجن ملدة أأربع  الس يد فيكرمن بهتمة التأ

 س نوات.

 فهم سلوك املس هتلكني

الفكرية. وثماش يًا مع التوصية الواردة  ال بد من فهم سلوك املس هتلكني من أأجل وضع حلول ملكلكة التعدي عىل امللكية .29
ل مكتُب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، يف فرتة ما بني مايو  ، الهيئَة 1023ومايو  1021يف اس تعراض هارغريفز، َموَّ

رشوع من أأجل مجع معلومات لزايدة فهم سلوك املس هتلكني ومواقفهم جتاه النفاذ امل  8(Ofcomالربيطانية لتنظمي االتصاالت )
ىل املواد احملمية حبق املؤلف ابس تددام ش ككة اال نرتن .  وغري املرشوع ا 

ن أأكرث  .10 ىل املواد احملمية حبق املؤلف عىل ش ككة اال نرتن ، حيث ا  ويتضح من الكحث وجود طلب ملح عىل النفاذ ا 
وى احملمي حبق املؤلف %( مس تدديم ش ككة اال نرتن  يقومون بتزنيل أأو بث عنرص واحد عىل الأقل من احملت51من نصف )

ىل أأن  ال أأن التعدي عىل احلقوق اكن دأأب الأقلية، فتكري التقديرات ا  % من مس تدديم اال نرتن  27خالل العام. ا 
%( مجيع مس هتليك احملتوى عرب اال نرتن  19يس هتلكون عنرصًا واحدًا عىل الأقل من احملتوى اخملالف، وهو ما يعادل ثلث )

                                                
6

 http://www.cityoflondon.police.uk/CityPolice/Departments/ECD/PIPCU/ 
7

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/23/contents 
8

 السلطة املس تقةل املعنية ابلتنظمي واملنافسة يف جمال صناعات االتصاالت يف اململكة املتحدة. 
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عامًا  م يكونوا واثقني )ثمام اللقة  21% من مجيع مس تدديم اال نرتن  اذلين تزيد أأعامرمه عىل 44أأيضًا أأن تقريكًا. ويُكني ِّ الكحث 
اتحة 30أأو  م يكونوا واثقني عىل اال طالق( من مرشوعية احملتوى اال لكرتوين. ويُكني ِّ أأن  عهم ا  % من املس تددمني سو  تُكج ِّ

ذا اكن لك ما 14احلقوق، وأأن  خدمات قانونية أأرخص عىل التوقف عن التعدي عىل % مهنم سو  يتوقفون عن التعدي ا 
 يريدونه متاحًا بطريقة قانونية.

 مبادرات الصناعة

حداث أأثر عىل مس توايت انهتاك  اكتكف اس تعراض هارغريفز .12 نفاذ والتلقيف وحدهام جاهدا هجادًا من أأجل ا  أأن اال 
حق املؤلف، ولكنه اكتكف وجوَد مزيد من دالئل النجاح عندما واهج  الصناعُة اخلدمات غري املرشوعة بتوفري منتجات 

 قانونية بأأسعار أأقل يف شلك يليب رغكة املس هتلكني.

عداد حلول ملساعدة املس هتكل عىل المتيزي بني احملتوى القانوين وغري القانوين تعمل الصناعة يف اململكة و  .11 املتحدة عىل ا 
آلية متنوعة للكحث عن احملتوى اذلي ينهتك حق املؤلف عىل ش ككة  عداد تكنولوجيات أ ىل ا  ضافًة ا  عىل ش ككة اال نرتن  ا 

مو املوس يقى عىل ش ككة زاةل. ويُدير ُمقد ِّ نذارات ا  اال نرتن  )وغريمه من النارشين( مجموعًة متنوعة من الامنذج  اال نرتن  وتوجيه ا 
عالانت؛ وتزنيالت جمانية للمس تددمني الع ابرين، مع فرض رسوم أأقل مقابل التجارية، مهنا: تزنيالت جمانية مدعومة اب 

م وخدمات اشرتاك متنوعة، مبا يف ذكل خدمات التخزين اليت ميكن للمس  كرث كلافةالأ س تددام الا هتلكني اس تدداهما أأو املُتقد ِّ
آخر يف العا م.  يف حفظ املكتكات "اليت ختصهم". ونتيجًة ذلكل، ثمتكل اململكة املتحدة عروضًا قانونية أأكرث من أأي ماكن أ

قة  .13 ويقدم الفصل اللاين من تقرير اململكة املتحدة بكأأن جرا م امللكية الفكرية حتديلًا س نواًي عن الاس تجابة املُنسَّ
لكية الفكرية، ويُسل ِّط الضوء عىل مبادرات ومكاريع ملواهجة الهتديدات الرئيس ية النامجة عن جرا م امللكية للتصدي جلرا م امل 

ن اكن  غري شامةل.  الفكرية، مثل الكيئة اال لكرتونية. وفامي ييل عدد من الأمثةل، وا 

عداد حل  تقين مل PRS for Musicوتعمل مجعية حقوق الأداء املوس يقي ) .14 ساعدة املس هتكل عىل المتيزي ( حاليًا عىل ا 
لكرتوين، مما يسمح هلم  بني احملتوى القانوين وغري القانوين احملمي حبق املؤلف عىل ش ككة اال نرتن  قبل التعامل مع أأي موقع ا 

شارة املرور"  " ✓ويه عكارة عن عالمة " –ابختاذ قرارات مس تنرية بكأأن ماكن احلصول عىل احملتوى. وسو  تظهر "ا 
جبانب امس املوقع أأو عن طريق عنرص منكلق عندما يرى املس هتكل وصالت تُفيض، عن  –" محراء X" عالمة أأو خوراء

ىل أأحد املواقع. وسو  ينطكق ذكل عىل مجيع املواقع، سواء أأاكن  هجة اس تضافهتا تقع يف  طريق النفاذ املكارش أأو الكحث، ا 
آخر.  اململكة املتحدة أأو يف أأي ماكن أ

يف نومفرب  9المتيزي بني املواقع القانونية وغري القانونية، أأطلق حتالُف امللكية الفكرية خريطَة احملتوىواس تجابًة ملكلكة  .15
ًا املتاحة للمس هتلكني الربيطانيني يف قطاعات الأفالم 1021 لكرتونية تعرض اخلدمات املرشوعة الكثرية جد  . ويه بوابة ا 

 واملوس يقى، والألعاب، والرايضة. السيامنئية والتليفزيونية، والكتب اال لكرتونية،

ىل مواهجة التحدي املس متر املمتلل يف التعدي عىل حق املؤلف يف  .13 وهيد  صندوق الصناعة للتوعية ابمللكية الفكرية ا 
ية الأفالم السيامنئية والتليفزيونية، وذكل حبث  امجلاهري عىل تقدير الأفالم حق قدرها ومكاهدة الأفالم السيامنئية والتليفزيون 

والفيديو عرب مصادر مرشوعة. وجُترى أأنكطة التلقيف اخلاصة بصندوق الصناعة منذ عدة س نوات، وأأشارت التقديرات 
ىل احلد من انتكار القرصنة بنحو مليوين خشص س نواًي. وامحلةل الرائدة يف هذه الصناعة بكأأن الوسائط  ىل أأهنا أأدت ا  مؤخرًا ا 

حتث  املكاهدين عىل احرتام قمية احملتوى اال بداعي  –تس تحق أأن تدفع لتكاهدها"  ويه محةل "حلظات –املتعددة املتاكمةل 
ىل حمرك  ه امحلةُل املس هتلكني ا  ظهار أأن السيامن والتلفزيون والفيديو لها قمية ترفهيية تس تحق أأن يُدفع مثهنا. وتُوج ِّ من خالل ا 

ق عظمية لالس متتاع مبكاهدة الأفالم القانونية، ، بوصفه نقطة انطالFindAnyFilm.comالكحث عن الأفالم القانونية، 
                                                

9
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م نصاحئ ومعلومات ملساعدة  صدار دليل "املوس يقى والأفالم واال نرتن " اذلي يُقد ِّ جبميع الأنساق. كام أأعاد صندوق الصناعة ا 
م نصاحئ  ذا اكن املوقع يبيع حمتوى مرشوعًا أأم ال، ويُقد ِّ ىل مواد الآابء والأهمات واملدرسني عىل معرفة ما ا  بكأأن عواقب النفاذ ا 

 خمالفة.

، منتدى جيمتع فيه املس هتلكون للعلور عىل سلع أأصلية 1022، اذلي بدأأ العمل يف يونيو Brand-i10ويوفر موقع  .17
لكرتونية مزيفة مكتبه فهيا. ويس تطيع املس هتلكون أأن  بالغ عن أأي مواقع ا  ةل عىل ش ككة اال نرتن  ولال  حتمل عالمات ُمسجَّ

لعالمة التجارية عن املواقع اال لكرتونية اليت يعمتدها ماكل العالمة التجارية لكيع سلعه. وميكن للمس هتلكني أأيضًا يكحلوا حسب ا
ىل قسم حامية أأحصاب احلقوق، الختاذ اال جراءات الالزمة،  لكرتونية املك كوهة. وتُرَسل هذه املعلومات ا  اال بالغ عن املواقع اال 

ىل مركز اجلرمية اال لكرتونية ل ، لضامن حفص الاس تفسارات املتعلقة بغري الأعضاء واملتعلقة بغري العالمات 11لمعايري التجاريةوا 
 التجارية.

 التحدي التكنولويج

عداد حلول  .11 لكام تطورت التكنولوجيات، اتسع نطاق انهتاك امللكية الفكرية. وذلكل ترى اململكة املتحدة أأن من املهم ا 
ضافية تتمثل يف مساعدة الأعامل التجارية املرشوعة عىل المنوللمكالك التكنولوجية. فهيي ذات فائد ضافةً ، ة ا  ىل املساعدة  ا  ا 

من خالل مبادرة  – 1023. وذلكل أأجرى مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية يف عام عىل منع انهتاك امللكية الفكرية
نفاذ حقوق امللكية  – حبوث الأعامل التجارية الصغرية اخلاصة مبجلس اسرتاتيجية التكنولوجيا ىل تعزيز ا  مسابقًة هتد  ا 

جاابت عن السؤال التايل: "كيف ميكن  الفكرية، وتسليط الضوء عىل توافر مصادر ثموين مرشوعة عن طريق الكحث عن ا 
ىل املنتجات املقدلة عىل ش ككة ماكنية النفاذ ا   لتكنولوجيا جديدة أأن تساعد عىل المنو يف الأسواق املرشوعة، مع خفض ا 

ل مرشوعان.  ِّ اال نرتن  خفضًا ملحوظًا؟" وقد ورد تسعة عرش مقرتحًا من مجموعة من الرشاكت واملؤسسات الأاكدميية، وُمو 
نظامًا  whiteBULLET12( خمططًا جديدًا محلاية حمتوى الوسائط الرمقية، يف حني مصَّم  Surryوأأعدت جامعُة رسي )

ىل منخفضة أأو متوسطة أأو عالية اخملاطر يف مؤرش النهتاك امللكية الفكرية. وهذا سو   يسمح بتصنيف املواقع اال لكرتونية ا 
 يساعد املس تددمني عىل التعر  عىل املواقع اال لكرتونية اليت تبيع سلعًا مقرصنة أأو خُتل  بقانون امللكية الفكرية.

 ملخص

ن اململكة  .19 املتحدة ختوض غامر التحدي املمتلل يف التصدي النهتاك امللكية الفكرية عىل ش ككة اال نرتن  خالصة القول ا 
ىل حمتوى رمقي مرشوع. نفاذ، وتلقيف امجلهور، وثمكني املس هتلكني من النفاذ ا   عىل حنوٍّ متاكمل، من خالل امجلع بني اال 
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