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 الأصل: ابلإنلكزيية

2019 يوليو 3التارخي:   

  االستشارية املعنية باإلنفاذ اللجنة

  ةالرابعة عشر الدورة
 2019 سبمترب 4اإىل  2جنيف، من 

موجز  -تدابري مكافحة القرصنة يف البيئة الرقمية  سيما الدراسة عن تدابري إنفاذ امللكية الفكرية، 
 تنفيذي

 
عداد ادلكتور فريدريك موس ت ز، لندن، زميل غ، لكية احلقوق يف ديكسون بون، لكية كينمزاول ت، أأس تاذي وثيقة من اإ

ن،  كسفورد لأحباث امللكية الفكرية، والس يدة جني لمربت، حمامية، غرايز اإ  اململكة املتحدة لندن،ابحث، مركز أأ

 ملخص

بشلك  وتركز الإنرتنت، ش بكة عىل حق املؤلفعىل  ملسأأةل التعّدي اليةعن املقارابت احلتقدم هذه ادلراسة نظرة عامة 

ادلراسة املشلكة العاملية املمتثةل يف  وتس تكشفلقرصنة يف اجملال الرمقي يف مجيع أأحناء العامل. ا س بل الرد عىلخاص عىل 

نرتنت،ومنصات  احلقوق،وأأنواع خمتلفة من الأدوات والتدابي الرمقية اليت يس تخدهما أأحصاب  الإنرتنت،القرصنة عىل   الإ

خفاءتتضمن ادلراسة أأيًضا مناقشة حول القضااي املتعلقة و والسلطة القضائية.  واحلكومات، الظهور الهوية ومشلكة " ابإ

مثل التعبي الفين وحرية التعبي والبياانت  ساس ية،الأ موازنة احلقوق مسأأةل  اذلي تطرحهالتحدي  شي اإىل" وت املتكرر

التدابي القانونية املس تخدمة يف  اليت تعرتيتسلط ادلراسة الضوء عىل الثغرات و . حق املؤلفوحقوق اخلصوصية وحامية 

                                                
عىل  (. ادلراسة الاكمةل متاحة )ابللغة الإجنلزيية(MCSTوزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي ) بمتويل منأأجريت هذه ادلراسة  *

 .https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50412الرابط التايل: 
  آ آراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ  راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ
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ماكنية سكل حول  القامئةالوقت احلايل واملناقشة  ملعضةل ا عىلكسبيل للرّد مبادئ توجهيية عاملية  عىل هيئةد هنج موحّ اإ

 احلالية.

 مقدمة أأول.

ن  .1  أأحد الإنرتنت عىلالقرصنة  وتعدّ أأيضا بعض الأرضار.  جلبتالعديد من الفوائد جلبت مثلام التكنولوجيا الرمقية اإ

رخص وتوزيع نسخ غي مرخصة من الأفالم والصور والربامج والتسجيالت مغي احملتوى بشلك أأي نسخ  ،هذه الأرضار

تتيح التكنولوجيا الرمقية نرش أأي و الإنرتنت أأو ش باكت المكبيوتر الأخرى.  عىلالفنية أأو الأدبية  املصنفاتالصوتية وغيها من 

 البث قدرة حمطاتالقرصنة دد هتكل . ذليف التو واللحظةيف أأي ماكن يف العامل  املصنفاتهذه ل عدد من النسخ املثالية 

واليت تقوض بدورها  الأخرىالربامج والصناعات الإبداعية و  الصويتالتسجيل و  النرشو  الأفالمو  الرتفيهو الإذاعي والتلفزيوين 

  احلوافز لإنشاء حمتوى جديد.

نفاذل  الطرق اليت اعُتمدتهذا التقرير اإىل عرض  سعىي و  .2  حق املؤلف عىل التعّديحتدي ملواهجة  تكييف تدابي الإ

 الإنرتنت.

 حتدايت البيئة الرمقية اثنيا.

الفنية والأدبية عىل وسائط مغناطيس ية أأو  واملصنفاتعندما يتعني تسجيل الأفالم واملوس يقى والصور والربامج  .3

 يعدّ و ائن واملطارات. يف املو  ضبطهايف املس تودعات أأو نقاط التوزيع أأو  ةرخصاملنسخ غي ال  مصادرةميكن  طباعهتا،برصية أأو 

نفاذ  أأكرث صعوبة للأس باب التالية: الرمقيةيف البيئة  فحق املؤل اإ

  موردي النسخ غي املرخصة لأن التكنولوجيا الرمقية متكهنم من  التعرف عىل هويةليس من السهل

 .التواري عن الأنظار

 ل أأن هذا ل مينع أأن املرخصة،املواقع الإلكرتونية وغيها من منصات تسويق وتوزيع املواد غي  تغلق قد  اإ

آخرمواقع مماثةل يف  بعد ذكلتظهر  ىل و . بشلك ش به فوريعىل الإنرتنت  أأي ماكن أ يشي هذا التقرير اإ

ذ ل يؤدي رض  اخلدل"لعبة " وكأنه" ظهور متكررتكل الصعوبة ابعتبارها مشلكة " ل يف ب اخلدل اإ ابملطرقة اإ

آخر فورا يف أأماكن أأخر   . ىظهور خدل أ

 .جحم املادة غي املرخصة اليت ميكن توزيعها بواسطة التكنولوجيا الرمقية هو جحم هائل 

  ميكن أأن حتدث يف بدل غي البدل اذلي  التعدايتغالًبا ما توجد مشالكت تتعلق ابلختصاص القضايئ لأن

 .املتعّديفيه  يوجد

  آ دويل منسق  ردّ تبادل املعلومات أأو أأي  مس توىضعف الإنرتنت بني  عىلقرصنة اكحفة الخر ملأ

 .احلكومات

 ذلكل اكن من الرضوري وضع تدابي جديدة ملاكحفة القرصنة عىل الإنرتنت. .4
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 الإنرتنت عرب التعّديعىل  س بل الردتطوير  اثلثا.

مثل الواكلت احلكومية  الوسطاء،ميكن مطالبة و س بل انتصاف قضائية جديدة يف العديد من البدلان.  ُطّورت .5

ميكن و  وحفظها؛ اخملالفاتميكن ضبط جسالت و  ؛ابخملالفات املتعلقةعن معلومات  ابلإفصاح التصالت،ش باكت  ومزودي

ىل مواقع الويب  النفاذ جحبميكن و  ؛عابرة للحدود ميكن احلصول عىل أأوامر قضائيةو  ؛اخملالفاتعن  النامجةجتميد الأصول  اإ

 للبت يفنخفضة التلكفة امل صغية الابملطالبات وهيئات قضائية ختتص  وأأنشئت حمامك الإنرتنت؛ عىلواملنصات الأخرى 

 .حق املؤلفدعاوى 

خدمات  مزودي"( DMCA)" يف الولايت املتحدة الأمريكيةقوق املؤلف الرمقية اخلاص حبلألفية اقانون  لزميو  .6

زاةل ( وغيISPالإنرتنت ) خطار تلقي  بناء عىل املتعدية املادةمه من الوسطاء اإ كرشط  حق املؤلفأأحصاب بذكل من اإ

 أأيضا 1الاحتاد الأورويب بشأأن التجارة الإلكرتونيةكام وتنص تعلاميت  .التعدي عىل حق املؤلف دعاوى بشأأنحلصانهتم من 

زاء أأعاملرشوطة م صانة عىل ح جراءات الإخطار ، التعدي اإ عىل غرار الإجراءات  واحلجبرمغ أأن هذا الترشيع ل حيدد اإ

ىل  غيابأأدى و . يف الولايت املتحدة الأمريكية قوق املؤلف الرمقيةاخلاص حبلألفية اقانون الواردة يف  حاةل مثل هذه الأحاكم اإ

ىل و  الأورويب،يف الاحتاد  رفع دعاوى قضائية يف العديد من ادلول الأعضاء مما أأسفر عنعدم اليقني من  حاةل بعض القضااي اإ اإ

ىل  ،غاتُمصوّ دون  متعّديةمواد غي  الأحيان،يف بعض قد ُأزيلت، و حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب.  الأمر اذلي أأدى اإ

ىل  ويضافظهور شاكوى ومطالبات من أأطراف اثلثة.  ي فعال. غالًبا ما يكون غ احلجبتمتثل يف أأن  صعوبة أأخرىذكل اإ

يف الولايت املتحدة  قوق املؤلف الرمقيةاخلاص حبلألفية اقانون مبوجب  ،ماكن ما اليت أأزيلت يف املتعديةغالًبا ما تظهر املادة و 

آخرأأي أأو  الأمريكية ، عندما يرُضب "حيدث يف "لعبة اخلدلمتاًما كام  ،بشلك ش به فوري حتت عنوان موقع جديد ،ترشيع أ

آخر يف     ".ظهور متكرر" ماكن أآخر يفخدل يظهر أ

جراءاهتاوضعت العديد من الرشاكت  الصعوابت،بسبب هذه و  .7 عىل ذكل خي مثال . و ابلإخطار واحلجب ةاخلاص اإ

وأأحصاب احلقوق الآخرين  لأحصاب حق املؤلفحيث جيوز  ،Alibaba عيل اباب لرشكة "منصة امللكية الفكرية " التابعة

يبدو أأن الإحصاءات اليت نرشهتا تكل و . Alibaba عىل اباب تسجيل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم يف مجيع منصات

حقوق امللكية وماليك  ماليك حق املؤلف لزتايد عددقد اخنفضت نظًرا  املُتعديالرشكة تظهر أأن الشاكوى املتعلقة ابلنشاط 

 .Alibaba منصة عيل اباب جسلوا حقوقهم يفاذلين الآخرين  الفكرية

زودي خدمات الإنرتنت والوسطاء الآخرين مل مطالبة هناك ،"الظهور املتكررعىل مشلكة " ردّ الوكسبيل من س بل  .8

زاةل  اذلي قد يشوبه نشاط التعّديمبراقبة حزيمه   املطلبويشار اإىل هذا ظهورها.  حالاخملالفة من تلقاء أأنفسهم  املادةواإ

برانجًما  ،YouTube بيوتيو  مبا يف ذكل الإنرتنت،رت العديد من املنصات عرب طوّ و ". الإخطار واحلجب"بعبارة  أأحياان

ملثل هذه  اقرتاحاتلكية الفكرية للم املتحدة اململكة نرش مكتب و . لتنفيذ هذا الإجراء لمتكيهنا املواد املتعديةللكشف عن 

الأملانية حنو فرض  الاحتاديةاجتهت حممكة العدل و الإجراءات يف اململكة املتحدة لكنه مل يقدم بعد تفاصيل عن كيفية تنفيذها. 

وهجة نظر  قد اختذات ورويبوحممكة العدل التابعة لالحتاد الأ  يبدو أأن حممكة النقض الفرنس ية فامي واحلجب، الإخطار الزتام

 أأن يرفع وابلتايل من احملمتلزاةل الإ  متعدية خلطرغي  مواد يُعّرضواحض أأن مثل هذا الإجراء من شأأنه من الو معاكسة. 

 .ودعاوى يف حق تكل املنصاتشاكوى الإزاةل  همن هذ نو الأشخاص املترضر

                                                
تاح عىل الرابط: م ، يف السوق ادلاخلية الإلكرتونيةبشأأن جوانب قانونية معيّنة خلدمات جممتع املعلومات، ل س امي التجارة  EC/2000/31التعلاميت  1

http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj. 
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 2الرمقيلسوق املوحد ا بشأأن حق املؤلف يفحتاد الأورويب الا ااذلي اعمتدهالتعلاميت اجلديدة من  17يبدو أأن املادة و  .9

نرتنت والوسطاء الآخرين كرشط حلصانهتم من املسؤولية عن لرقابة اب عاًما اتفرض "الزتام التعدي " عىل مزودي خدمات الإ

ىل أأي مدى سيتعني عىل و. عىل حق املؤلف  امس بق اقد يتطلب ترخيصو املادة. اخلدمة الامتثال لهذه  مزوديمل يتضح بعد اإ

جراءات من ش به املؤكد أأن الأمر يتطلب تشديد و وأأحصاب حقوق امللكية الفكرية الآخرين.  فاملؤلأأحصاب حق  دلن من اإ

ماكنية الإخطار ومنع النرش زاةل  ُُيىش من أأخرى،مرة و . الإخطار واحلجب واإ ىل تقدمي شاكوى  قد متعديةغي  مواداإ تؤدي اإ

ذا اكن و من أأطراف اثلثة.  جراءات حتديد ما اإ قد تعّرضت أأو حقوق امللكية الفكرية الأخرى  املؤلفحق سيتعني تطوير اإ

  فعاةل ورسيعة وشفافة. الإجراءاتهذه وجيب أأن تكون  للتعّدي

نرتنت والوسطاء الآخرون عىل دمات اخلطور مزودو و  .10 جحب طيةل س نوات لتحديد و ا هتكنولوجيات ونرشوال الإ

ىل املواد الإابحية وغيها من املواد املسيئة.  النفاذ ابس تخدام هذه  الأخية،يف الآونة ، ت احملامك والهيئات الترشيعيةطالبو اإ

ىل املواد اليت  النفاذملنع  التكنولوجيات ، الأساس القانوينويمتثل وحقوق امللكية الفكرية الأخرى.  تتعدى عىل حق املؤلفاإ

ىل الإنرتنت  النفاذ مزودي خدمةملطالبة  ىل املواد  النفاذ حبجباإ تعلاميت  ( من3) 8املادة  يف ،يف الاحتاد الأورويب املتعديةاإ

ىل املواقع  من جحم النفاذرمغ أأن احلجب يقلل و ن ترشيع مماثل يف بدلان مثل أأسرتاليا وس نغافورة. سُ و . 3علوماتاملجممتع  اإ

ل أأنه ل مينعه متاًما.  ،املتعدية خمتلفة واليت ميكن فتحها أأماكن  عداد مواقع جديدة يفابإ  أأوامر احلجب املتعدون يستبقغالًبا ما و اإ

صدار الأمرفوًرا بعد  آخر عىل مشلكة "و . اإ  الأخرى،في اململكة املتحدة والعديد من البدلان ف". الظهور املتكررهذا مثال أ

صدار أأمر احلجبجيب تقدمي طلبات  ىل  اإ ذا اكنت مثل هذه الطلبات ُملكفة واليت قد تكون  احملامك،اإ هجود  تسايرخاصة اإ

 .احملمكةعىل أأمر  لاللتفافاملتعدين 

خدمات الإنرتنت والوسطاء  مزودوحيث تعاون  ادلامنرك،قد جنحت يف بدلان مثل  احلجبيبدو أأن أأوامر و  .11

اليت تعتربها احملامك غي قانونية. وقد وضعت وزارة الثقافة  املوادالشامل اإىل  حلجب النفاذرابطهتم التجارية  عربالآخرون 

جراء  لتأأطيسلوك ال كية مدونة ادلمنار   ويف حاةلابلتعاون مع ممثيل مزودي احملتوى ومعظم مزودي خدمات الإنرتنت.  احلجباإ

ىل موقع  ،موقعه مبوجب أأمر من احملمكة ُحجب ،مقرصنحاول  آخر،نقل نشاطه التجاري اإ ن أ كّن الصناعة مدونة السوك مت فاإ

ىل املوقع اجلديد دون احلاجة اإ  النفاذ جحبمن  آخر. اإ اذلين يرصون عىل متابعة  ،نوملس تخدمقد يتلقى او ىل أأمر قضايئ أ

 " من امجلعية التجارية.شارك، اهمترساةل " ،القراصنة

صدار أأوامر  الربتغال،يف بعض البدلان مثل و .12 من قبل الواكلت الإدارية اليت متثل احلكومة والصناعة  احلجبميكن اإ

ماكنيةاحملامك، بدًل من  جراءات تقع يف  تتخذهناك بدلان أأخرى مثل ليتوانيا و قرارات هذه الواكلت. لاحملامك دامئًا مراجعة  مع اإ اإ

 المنوذجني ادلمناريك والربتغايل. مزنةل وسط بني

عالانت قانونية.  متعداياملواقع اليت تعرض حمتوى  تتضمنغالًبا ما و  .13 حدى الطرق الواحضة ملامرسة الضغط عىل و اإ تمتثل اإ

حتتفظ وحدة جرامئ امللكية الفكرية  املتحدة،يف اململكة وعن اس تخدام هذه املواقع.  عالانتأأحصاب الإ تثبيط  هذه املواقع يف

عىل  تالتجارية لصناعة الإعالان الرابطةلأعضاء  بصفة رسية تفصح عهنااليت  املتعديةلمواقع لالتابعة لرشطة مدينة لندن بقامئة 

وقع املنظام مراقبة  Alibaba ومتكل منصة عيل ابابثةل معروفة ابمس "أ ةل التعطيل". ترتيبات مماادلمنارك  تخذت و الإنرتنت. 
                                                

 EC/96/9املُعّدةل التعلاميت  بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف السوق املوحدة الرمقية والصادر عن الاحتاد الأورويب  2019/790التعلاميت  2
 .http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/ojمتاح عىل الرابط:  EC/2001/29و
بشأأن توحيد بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع املعلومات، متاح عىل الرابط:  EC/2001/29علاميت الت 3

http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj
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ي يب  Amazon أأمازون تفضل رشاكت أأخرى مثلو يقوم بتجميع قامئة سوداء ابملواقع اخملالفة. و  اخاص هب "القامئة  eBayواإ

 نفاذوتقييد  هجودا لكشفحمراكت البحث غيها من و  Bingوبيغ  Google رشكة غوغلبذلت و اخلرضاء" للمواقع الرشعية. 

ىل املواقع اخملالفة  .4املس هتلكني اإ

وميكن املعلومات املتعلقة مبصادرها وغيها من الأنشطة.  اوكذ اخملالفة،ملواد من ا الهائل المك تعقباكن من الصعب و  .14

تمتثل و . املتعّديلتسجيل وتبادل املعلومات حول النشاط الكتل  سلسةل تتكنولوجياس تخدام ابالصعوبة  عىل هذهلتغلب ا

ماكنية مشاركة املعلومات بني ادلول وأأيًضا بني القطاعني العام واخلاص داخل  حدى مزااي التكنولوجيا يف اإ مت ابلفعل و. ادلولاإ

نرتنت الصينية املذكورة يف الفقرة الكتل  سلسةلقبول جسالت  ّ 5كدليل من قبل حمامك الإ أأخرى دول  ت عدة. وقد سن

احلكومات من تنفيذ الزتاماهتا الكتل  سلسةل تكنولوجياقد متكن و لمتكني حمامكها من القيام بذكل.  نظر يف س هناأأو ت ترشيعات 

دارة احلقوق لأنه من  5مبوجب معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف ومعاهدات الأداء والتسجيل الصويت محلاية معلومات اإ

 .ادلفاتر املوزعةومات املسجةل عىل الصعب التالعب ابملعل

نفاذ اجلديدة والتعديالت اليت و  .15 تعلاميت  من قبل ،نظام املسؤولية للوسطاء عرب الإنرتنت أأدخلت عىلأأاثرت تدابي الإ

ويعرب النقاد  الأخرى،الكثي من النقاش حول املوازنة بني حامية حق املؤلف واحلقوق الأساس ية  ،ةالاحتاد الأورويب الأخي 

حول احلقوق الأساس ية  حامسةتدبي صارم قد ينطوي عىل اختاذ قرارات  وه اخلصوص،عىل وجه  ،الفلرتةعن قلقهم من أأن 

يف املنصات  تبالغقد  حبيث احلالت،مراجعة قانونية قضائية يف بعض  الفلرتة تطلبت قد و مثل حرية التعبي.  اليت تقوم علهيا

ىل الإفراط يف  تويخ  احملمتةل لأحصاب احملتوى. التبعات لتفادي احلجباحلذر وتلجأأ اإ

 خامتة  رابعا.

التقايض املدين  من قبيللقرصنة عىل االتقليدية  س بل الردكون تاندرًا ما  ،3بسبب التحدايت املذكورة يف الفقرة  .16

 أأحصاب حقوق امللكية اكن عىلو ومعليات التفتيش عىل احلدود والإجراءات اجلنائية فعاةل وغالًبا ما تكون ابهظة التلكفة. 

ىلاللجوء يتضمن ذكل و الفكرية تطوير طرق أأخرى ملاكحفة القرصنة عىل الإنرتنت.  ىل مثل  بش ىت الطرقاحملامك  اإ السعي اإ

مزودي خدمة الإنرتنت مطالبة أأو  الواثئقابلإفصاح عن املعلومات أأو  الأخرىملطالبة الأطراف  قضائية أأوامراحلصول عىل 

ىل املواقع  نفاذ حبجب عن القيام بأأعامل جتارية  أأحصاب الإعالانت ثينمثل  أأخري شمل أأيًضا تدابيي . و احملظورةاملس هتلكني اإ

 الأساليب،هذه  ابتباعبعض النجاح  حتقققد و . التعّديل مثل هذا يأأو تسه  تتعدى عىل حق املؤلفمع مواقع الويب اليت 

علومات بني واكلت القطاعني العام واخلاص عىل الصعيدين الوطين لملأأن يكون هناك تنس يق أأفضل وتبادل  يتعنيولكن 

 وادلويل.

 ]هناية الوثيقة[
 

                                                
بداعية.  الطوعية،اإىل مدونة املامرسات  2017يف فرباير  Yahoo!وايهو  Bing وبينغ Google غوغل ت رشكةانضم 4  وتعملاإىل جانب ممثيل الصناعات الإ

توفي منتدى لتعزيز و  القرصنة،اكحفة يف سبيل متقيمي فعالية اجلهود الطوعية حملراكت البحث عىل  الفكرية،حتت رئاسة مكتب اململكة املتحدة للملكية  ،املدونة
زاةل روابط تنص املدو . قطاع الصناعةيف التعاون  بناًء عىل عدد  الإنرتنت،من الصفحة الأوىل لنتاجئ البحث عىل  ي عىل حق املؤلفاملتعّد  حملتوى اونة عىل اإ
   ى عىل حق املؤلف.تتعدّ اليت تتلقاها حمراكت البحث فامي يتعلق مبواقع ويب معينة  احلجبطلبات 

ومعاهدة الويبو بشأأن الأداء  https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12740 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، متاحة عىل: 5
 ..https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12743 والتسجيل الصويت متاحة عىل:

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12740
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