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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 أأغسطس 21 التارخي:

 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
 2019سبمترب  4اإىل  2جنيف، من 

 ملواجهة التعديات على امللكية الفكرية على اإلنرتنت املتخذةالرتتيبات 
عدادمساهامت   اليوانن والاحتاد الرويس واململكة املتحدةو  الصني من اإ

ن دورهتا الثالثة عرشة املعقودة يف الفرتة من  اتفقت .1 ابا نفاذ، اإ ىل  3اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ ، 2018سبمترب  5اإ

ن دورهتا الرابعة عرشة، يف عدة موضوعات مهنا "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة  ابا عىل أأن تنظر، اإ

نفاذ ا مللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

اليوانن والاحتاد الرويس الصني و مساهامت أأربع دول أأعضاء )ويف هذا الإطار، تعرض هذه الوثيقة  متوازنة شامةل وفعاةل".

 الفكرية عىل الإنرتنت.واململكة املتحدة( بشأأن الرتتيبات اليت اختذهتا ملواهجة التعدايت عىل امللكية 

نفاذ القانون القضايئ البدل ي يتبعهاذلفاذ حق املؤلف نلإ نظام املزدوج ال تصف مسامهة الصني و  .2 ، مبا يف ذكل أ ليات اإ

قامة العدل يف حالت  لقي الضوء عىل التدابري وتامللكية الفكرية.  التعدي عىلوالإداري وحمامك امللكية الفكرية املتخصصة لإ

جراءعىل الإنرتنت التعدي حالت تخذة ملاكحفةالإضافية امل  ، وخطط ات خاصة ضد القرصنة عىل الإنرتنت، مبا يف ذكل اختاذ اإ

ىل تعزيز الكشف عن  فضال عناإىل مكيات كبرية من احملتوى الإبداعي  النفاذلرصد املواقع الرئيس ية اليت توفر  اجلهود الرامية اإ

تركز املسامهة الروس ية عىل ثالث أ ليات ملاكحفة نرش احملتوايت و  مللكية الفكرية.ا التعدي عىلاملعلومات املتعلقة حبالت 

نرتنت ويه سن حمك قانوين جيزي جحب املواقع الإلكرتونية املتعدية؛  جراء جحب و املتعدية عىل حق املؤلف عرب الإ اس تحداث اإ

وتعرض  رأ ة".امل - واقعاملهتدف ما يسمى "قضائية تس غري وضع أ لية و دامئ يف حالت التعدي املتكررة عىل حق املؤلف؛ 

ضافية عن تأأثري تكل التدابري.  املسامهة أأيضًا معلومات وبياانت اقتصادية اإ
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مو الصني يتومن مث، فاإن مسامه .3 حملة عامة للتدابري اخملتلفة املتخذة لتعزيز حامية حقوق امللكية  انالاحتاد الرويس تقداِّ

الفكرية عىل الإنرتنت وحتسني س بل ماكحفة التعدايت عىل تكل احلقوق. أأما مسامهتا اليوانن واململكة املتحدة، فرتكز أأكرث 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية. فتناقش املس نشاء وتشغيل هيئات خمصصة تكون ملكفة ابإ نشاء عىل اإ اللجنة املعنية امهة اليواننية اإ

ي عىل حق املؤ  ىل الإرشاف عىل الإجراءات لف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنابلإخطار عن التعدا ت، ويه جلنة هتدف اإ

الإدارية املرتبطة حبالت التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت. وتريم ال لية غري القضائية اجلديدة اإىل 

لهيا. وأأما  تزويد أأحصاب احلقوق بأ لية انتصاف رسيعة وفعاةل عن طريق حذف احملتوايت الش بكية املتعدية أأو جحب النفاذ اإ

وحدة ومعلها بوصفها ( PIPCUة )امللكية الفكري جرامئوحدة ماكحفة مسامهة اململكة املتحدة، فتنظر يف اختصاصات 

نفاذ القانون  اختذهتااليت  التدابريمن  اً . وتبنياِّ املسامهة عدد2013اململكة املتحدة يف عام أأنشأأهتا حكومة  معليات مس تقةل لإ

بداع" ) س امي ل( يف هذا الصدد وPIPCUوحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية ) ، ويه (Operation Creative"العملية اإ

يرادرشاكة بني الوحدة وقطاع ادلعاايت والصناعات الإبداعية من أأجل  ىل املواقع املتعدية عىل وقف تدفق اإ ات الإعالانت اإ

"العملية و ؛اإىل عرقةل بيع السلع املقدلة عرب الإنرتنتاليت هتدف ( Operation Ashiko"العملية أأش يكو" )؛ وحق املؤلف

اليت تسعى اإىل مساعدة املترضرين من رشاء السلع املقدلة عرب الإنرتنت يف ( Operation Chargewellشارجويل" )ت 

 مدفوعاهتم. اسرتداد

 ابلرتتيب التايل: املساهامتوترد  .4

 3 ...................................................................................... جتربة الصني يف جمال حامية حق املؤلف عىل الإنرتنت

ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت  7 ......................................اللجنة اليواننية املعنية ابلإخطار عن التعدا

 12 ....................................................... حتسني أ ليات ماكحفة نرش احملتوى املقرصن عىل الإنرتنت يف الاحتاد الرويس

 17 ........................................................................... وحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية يف رشطة اململكة املتحدة

 ذكل املساهامت[]تيل 
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 حق املؤلف عىل الإنرتنتجتربة الصني يف جمال حامية 

عداد الس يد شني اكنغ، انئب مستشار  دارة  قسممسامهة من اإ نفاذ والإرشاف، اإ الإدارة الوطنية حلق املؤلف ، حق املؤلفالإ

 جنيي، ب مجهورية الصني الشعبيةيف 

 ملخص

طارها القانوين محلاية  يفبثبات الصني  واصلت ، حق املؤلف، وتعزيز تنظمي سوق حق املؤلفالس نوات الأخرية حتسني اإ

، نتيجة ذلكلو . حق املؤلفولية بشأأن حامية ادلتبادل ال معليات  والقيام مبزيد من حبق املؤلف،وتطوير الصناعات ذات الصةل 

ىل الوجود خرج نفاذمنوذج  اإ  .صينية ممزية سامت وهلعىل الإنرتنت  حق املؤلفامية خاص حبالقانون  لإ

 مواصةل حتسني الإطار القانوين أأول.

يف والإنرتنت.  عىل حق املؤلفامية خاصة حبقانون حق املؤلف ليشمل أأحاكًما أأساس ية  2001عدلت الصني يف عام  .1

، ابلإضافة اإىل ذكلوش بكة املعلومات.  عربحامية حق التصال شأأن ب  التنفيذيةالالحئة جملس ادلوةل  سنا  2006 عام

أأصدرت حممكة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا عىل التوايل تفسريات قضائية أأو أ راء توجهيية تتناول حق املؤلف عىل 

ىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ومعا 2007يف عام انضمت الصني و الإنرتنت.  بو بشأأن الأداء والتسجيل هدة الوي اإ

بشلك  تتوافق ،يف الوقت احلارضوبشأأن الأداء السمعي البرصي.  بيجنيعىل معاهدة  2012يف عام وافقت و  الصويت.

 الإنرتنت مع املعايري ادلولية. عىل حلق املؤلفامحلاية القانونية  أأسايس

 اية حق املؤلفمحل صينيةسامت ذو نظام  اثنيا.

عىل و ، حيث تعمل امحلاية القضائية وامحلاية الإدارية جنًبا اإىل جنب. حق املؤلفالصني نظاًما مزدوًجا محلاية  تعمتد .2

من خالل معاجلة القضااي املدنية واجلنائية  القانوين للتعويض الأساس ية وسائلأأكرث ال، توفر احملاكامت القضائية وجه اخلصوص

الصني البالغ  مقاطعات، املوجودة يف لك مك الشعب العليا، أأنشأأت حمااملقاطعاتمس توى عىل و . حبق املؤلفوالإدارية املتعلقة 

حمامك  ُأنشئت، ابلإضافة اإىل هذه احملامكو، حمامك للملكية الفكرية. والبدلايت املس تقةلاتية احلمك املناطق اذليف و 31عددها 

حمامك امللكية الفكرية املتخصصة وتمتتع مدن أأخرى.  ويف غواندونغو وشانغهاي  بيجنيمتخصصة يف جمال امللكية الفكرية يف 

، تلقت احملامك الشعبية عىل خمتلف 2018يف عام ووتعمل عىل مس توى احملامك الشعبية املتوسطة.  ابلس تقالليةاملنشأأة حديثًا 

قضااي يف املائة من مجيع  68.9ا ميثل ، وهو مادلرجة الأوىل تتعلق حبق املؤلف قضية مدنية من 195,000املس توايت 

 املتعلقة ابمللكية الفكرية.و املرفوعة حديثًا  ادلرجة الأوىل

نرتنت يفو  .3 نرتنت يف مدن صينية املزيد من حم ئُأنش، 2017أأغسطس 18 تارخيب  هانغزو بعد افتتاح أأول حممكة اإ امك الإ

تتعامل  حيث، يف قضااي حمددة متعلقة ابلإنرتنت مركزي صاصابختتمتتع حمامك الإنرتنت و . وغوانغزو بيجني، مبا يف ذكل أأخرى

                                         
 .ال راء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ راء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو  *
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، املنشورة عىل الإنرتنت لأول مرة ملصنفاتاب املتعلقةأأو احلقوق اجملاورة  حق املؤلفملكية  حولمع قضااي مثل: املنازعات 

ىل و عىل الإنرتنت.  املوزعةاملنشورة أأو  املتعلقة ابملصنفاتأأو احلقوق  حق املؤلف التعدي عىلالناش ئة عن  واملنازعات اإ

لكرتونيةحمامك الإنرتنت أأيًضا أ لية " تس تلزم، املركزيجانب هذا الاختصاص  معلية التقايض. يف " حضورية" بدًل من أ لية "اإ

ثبات الأدةل والاس تجواب واحملامكة  عالن احلمكوهذا يعين أأن املالحقة والوساطة والإيداع واإ يه معليات  هتنفيذو  وتسلميه واإ

، مما يسمح للأطراف يف العامل الأول من نوعه ويعد هذا الأسلوب غري املزتامن يف احملامكةالإنرتنت.  عىلميكن اس تكاملها 

جراءات التقايض دون مغادرة   ، يبلغ متوسط عىل سبيل املثال ،انغزوهب الإنرتنت في حاةل حممكةف. بيوهتمابملشاركة يف اإ

ىل املالحقة من بدءاً  املتوسط يف فقط يوًما 20 س تغرقوت  فقط، دقيقة 28 ابلإنرتنت قةاملتعل القضااي يف املس تغرق الوقت  اإ

غالق  1القضية. اإ

نفاذ القانون الإداري ا.اثلث  ادلور الفريد لإ

نفاذ، جيالفصل القضايئعملية مقارنًة ب  .4 يف الوقت  حق املؤلفامية حب عليه فامي يتعلقالقانون الإداري والإرشاف  ري اإ

نفاذ القانون  الإداريي للتنظمي، شلكت الصني نظاًما الراهنيف الوقت وومرحية نسبيًا.  املناسب وبطريقة رسيعة امية خاص حبواإ

نشاء، مع حق املؤلف نفاذ عىل املس توايت الوطنية والإقلميية والبدلية واحمل  اإ ذ، دعامة أأساس يةكلية واكلت اإ حتقق بشلك  اإ

عقب الإجراءات الإدارية يرُشع يف عادة ما و القرصنة. قضااي و حق املؤلف  عىل التعدي قضاايلفة من مبارش يف أأنواع خمت

نفاذ تقارير من أأطراف اثلثةصدور احلقوق أأو أأحصاب  من شاكوى ورود أأيًضا رفع  حق املؤلف، ولكن ميكن لسلطات اإ

دارية متنوعة.  صدار و قضية للتحقيق بناًء عىل مبادرهتم اخلاصة وفرض عقوابت اإ خطاراتميكهنم اإ  ،التحذير، وفرض غرامات اإ

ومصادرة املواد  ،املتعدية، ومصادرة املعدات الالزمة لتثبيت أأو ختزين النسخ املتعديةوالنُسخ  ومصادرة املاكسب غري القانونية

نتاج نسخ  لالوسائو والأدوات  نفاذ الإداري محلاية  واكلتعاجلت و . متعديةاملس تخدمة بشلك رئييس لإ حق املؤلف يف الإ

ىل عام  2005من عام  الفرتة دارية قضية 97,100ما مجموعه  2017اإ ىل  قضية 5,046 وأأحالت، مع فرض عقوابت اإ هجزة الأ اإ

 .امللكية الفكرية املتعدية عىلو  املقرصنة مليون قطعة من املنتجات 518، وصادرت أأكرث من ضائيةقال

 احملققة من اختاذ اإجراءات خاصة البارزةالنتاجئ  .رابعا

طلقت الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني، اإىل جانب وزارة الأمن العام ووزارة الصناعة أأ  ،2005منذ عام  .5

جراء علومات الإنرتنت وجيا املعلومات واملكتب الوطين ملوتكنول  Cyber Sword) الس يف الس يرباين )املسمى واجن جياناإ

 ،الإلكرتوينالأدب ، مع الرتكزي عىل اجملالت الرئيس ية مثل متواصةلس نة  15الإنرتنت ملدة  عىلوالقرصنة  التعديملاكحفة 

مجموعه  فاميالتحقيق  جرى، الهادفةنتيجة لهذه الإجراءات و . والربجميات ،، والرسوم املتحركةواملوس يقى، والفيديو، والألعاب

حاةل قضية 6,573 ىل الأهجزة القضائية.  قضااي 609 واإ لكرتونيًا موقًعا  6,266 ُأغلق ما مجموعه، عالوة عىل ذكلو جنائية اإ اإ

 من حاميةهذه النتاجئ وقد مكنت . الروابط املتعدية أأو املقرصنةمن  2,560,000 وُحذف ما مجموعه، امقرصنً أأو  متعداي

أأكرث  س يربانيةخيلق بيئة وهو ما ، لأجانب واملصلحة العامة بشلك عامملرشوعة لأحصاب احلقوق الصينيني وااحلقوق واملصاحل ا

 .حلق املؤلفمالءمة 

                                         
 ، والرشكة احملدودةTV Culture Investment الرشكة احملدودة، انظر: ذهحممكة الإنرتنت ه اعىل مثال حلاةل منوذجية نظرت فهي لالطالع  1

Trade & Commerce  والرشكة احملدودة اينغتشويف ،Internet  زجييانغيف. 
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 عىل حق املؤلف يف املواقع الرئيس ية الصارمالإرشاف  .خامسا

والقرصنة  من التعديلأشاكل اخملتلفة لتتصدى  الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصنييف نفس الوقت اذلي اكنت فيه  .6

وبعثت هذه  .2009املؤثرة عىل الإنرتنت منذ عام  الأعامل التجاريةتعمل أأيًضا عىل تعزيز اإرشافها عىل اكنت ، الإنرتنت عىل

خطاراً  2010يف سبمترب  الإدارة ىلمبادرة الإرشاف طالقها ابإ  اإ البداية  مثل، وهو ما الفيديو الرئيس ية من مواقع موقًعا 15 اإ

أ راء التنفيذ حول تعزيز  2013يف سبمترب ه الإدارة هذوأأصدرت مواقع الفيديو.  يف حق املؤلفالإرشاف عىل لالرمسية 

مواقع الفيديو شلكني رئيس يني. عىل يأأخذ الإرشاف الاستبايق و الرئيس ية.  يف املواقع حق املؤلفالإرشاف الاستبايق عىل 

طار مبادرة مواق حيث يلزم، التلفزيونية واملسلسالتم الناحجة الأول هو الإرشاف عىل الأفالالشلك   رشافالإ ع الفيديو يف اإ

نقر وتقدمي حسب معدل ال  اً ومسلسال تلفزيوني فيلامً  50فضل لأ  ني يف لك فصلجراء الفحص والتصحيح اذلاتيابإ  ستبايقالا

ىل اواثئق التفويض اخلاصة هب فضال عن، التلفزيونية املسلسالتقامئة هبذه الأفالم و  الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف ، اإ

 واملسلسالتللأفالم الرئيس ية  حق املؤلفالثاين من الإرشاف الاستبايق شلك حتذيرات حامية  ويأأخذ النوع. الصني

ىل التفويضأأحصاب احلقوق املعنيون معلومات  وينبغي أأن يقدمالتلفزيونية.  فامي يتعلق  املؤلف يف الصنيالإدارة الوطنية حلق  اإ

صدار، بعد ذكل، بعد مراجعة هذه املعلومات هذه الإدارةس تقوم و التلفزيونية.  واملسلسالتابلأفالم الرئيس ية  قامئة  ابإ

عىل موقعها  ذات الصةل التفويضعلومات مب مشفوعةونرش هذه القامئة  حق املؤلفحتت حتذير حامية  ابلأعامل املندرجة

 .يمسالر الإلكرتوين 

موقًعا رئيس ًيا حتت اإرشاف خاص.  3,029 يف مجيع أأحناء البالد حق املؤلفسلطات ويف الوقت احلارض، وضعت  .7

فيديو من مواقع ال  اموقعً  20عىل أأكرث من  مبارشةالإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني  ترشف، عىل وجه اخلصوصو 

أأدت هذه اجلهود اإىل حتسني و مؤثرة. أأدبية مواقع  10لملفات، ول مس تضيفةومثانية مواقع  ،قيًا رائًداموقًعا موس ي  20، والرائدة

حبق املواد احملمية هامش كبري من ، وزايدة اس تخدام مواقع الفيديو والأدب واملوس يقى بشلك كبري عىل حق املؤلفحامية 

مؤسسات البحث ذات لإحصاءات وفقًا و عىل الإنرتنت.  حق املؤلفصناعة يف  السلميلتطور ل فعال ال والتعزيز، املؤلف

مليار  318.4، مهنا صيين مليار يوان 636.5يف الصني  2017عام عىل الإنرتنت  حق املؤلف، بلغ جحم سوق صناعة الصةل

 .نيمن رسوم اشرتاك املس تخدم صيين متأأتية يوان

نشاء احلومكة الاجامتعية املشرتكة .سادسا  اإ

بغرض واحملققني  اخملالفاتاملبلغني عن صندوقًا ملاكفأأة  2007يف عام أأنشأأت الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني  .8

خًطا ساخنًا وطنًيا  توأأطلق، القرصنةماكحفة عن  الإبالغل مركًزا ت، وأأنشأأ والقرصنة التعدي عىل حق املؤلفماكحفة 

واحملققني.  اخملالفاتللمبلغني عن مليون يوان صيين  65 ما مجموعهحىت ال ن وُمنح ( لالإبالغ عن سوء السلوك. 12390)

نشاء أ لية تعاون محلاية و ىل الرتوجي بنشاط لإ ، قوق ومنصات التداول عرب الإنرتنتبني أأحصاب احل حق املؤلفابلإضافة اإ

نفاذ القانون يف اخلارج ومنظامت أأحصاب احلقوق الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني زت عزا  أأيًضا التعاون مع واكلت اإ

 .ةعرب الوطني القرصنةو  حالت التعديماكحفة بغرض ل املعلومات أ لية لتباد لإنشاء

نفاذ و التجارية.  للجمعيات ةاذلاتي احلومكةأأيًضا الإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني شجع وت  .9 حق حشدت سلطات اإ

الصينية حلق عية اجل ، مبا يف ذكل ذات الصةلعىل مجيع املس توايت الإماكانت الاكمةل للجمعيات عليه والإرشاف  املؤلف

ماكحفة القرصنة اذلي يضم ، وحتالف الصينية للمصنفات املكتوبةعية اجل ، و لأفالملصينية حلق املؤلف لاعية اجل ، و املؤلف
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تعزيز الانضباط اذلايت وذكل بغرض ، للنارشين يف الصني حق املؤلفوالئتالف ادلويل محلاية  ،بيجنيمقرها دار نرش  15

لوسائل  حق املؤلفاية محل الصيين تحالفال أأطلق  ،، عىل سبيل املثال2019أأبريل  26يف و. القطاع هذايف  عىل حنو فعال

حق املؤمتر الوطين محلاية  أأثناء بشلك مشرتك، املالية لوسائل الإعالم حق املؤلفوالتحالف الصيين محلاية  الإعالم الإخبارية

التحالف  ويضم. حق املؤلف لوسائل الإعالمحتالفات حامية  لفائدةمبادرة حامية احلقوق  ،وتطويره يف البيئة الرمقية املؤلف

خبارية  هيئات 10الصيين محلاية حق املؤلف لوسائل الإعالم الإخبارية  عالمية رئيس ية اإ عىل املس توى املركزي ومواقع اإ

ع املركز قا و. و Chinaso.comركزي ووالتلفزيون الصيين املنباء للأ شينخوا وواكةل  People’s Dailyجديدة مبا يف ذكل 

نرتنت مع جلنة قراءة الصوت  حق املؤلفحق املؤلف اتفاقية تعاون اسرتاتيجي بشأأن حامية بشأأن تبادل ل الوطين ل  عىل الإ

ذاعة والسيامن والتلفزيون.  تحالف الصيينل التابعة ل  دودة لأفالم الرشكة احمل، مبا يف ذكل كياانً  17 اشرتكابلإضافة اإىل ذكل ولالإ

اإطالق حتالف حامية حق املؤلف  ، يفلتوزيع الأفالم والرشكة احملدودة واندا للأفالمهواش يا الرشكة احملدودة و  الصني

ومنتجات عب الصينية لل   واجلعية، الثقافية اخملطوطات الأثريةتبادل ل  الصيين ركزاملشارك لك من و . للأفالم السيامنئية

بداعات الثقافية حق املؤلفأأخرى يف تأأسيس حتالف حامية مجعيات ، و الأطفال  .والتعاون بشأأنه لالإ

 ادلعاية الشامةل محلاية حق املؤلف .سابعا

عن املعلومات املتعلقة بقضااي  لكشفا الصعيد الوطينالسلطات اخملتصة عىل  يُشرتط من، لتعزيز شفافية املعلومات .10

دارية.  حق املؤلف اس تفادت مجيع و اجامتعيًا ممتازًا.  تأأثرياً التعدي املعتادة لك عام  قضااينرش  أأحدثوقد اليت ختضع لعقوابت اإ

مثل املواقع  ،ديدةاجل ووسائل الإعالمالتقليدية مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون  وسائل الإعالماملناطق بشلك اكمل من 

حق وابلتايل خلق بيئة اجامتعية حترتم ، تهوفعالي احملرز يف حامية حق املؤلف م تقدال لنرش  WeChatو Weiboالإلكرتونية و

 واحلقوق اجملاورة. املؤلف

 ]هناية املسامهة[
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ي عىل حق راملعنية ابلإخطااليواننية  اللجنة  عىل الإنرتنتاملؤلف واحلقوق اجملاورة  عن التعدا

عدادمسامهة  دارة رئيسةادلكتورة ماراي دافين ابابدوبولو،  من اإ مة اليواننية حلق  الشؤون اإ ، املؤلف، أأثيناالقانونية، املنظا

 اليوانن

 ملخص

مة اليواننية  الهيئة اخملتصة عىل املس توى الوطين فامي يتعلق حبامية  بوصفها (،HCO)حلق املؤلف تس هتدف اليوانن واملنظا

ي مل ، حق املؤلف جنة ل ل ا ويُعترب تأأسيسعدد من املبادرات. طرح من خالل  القرصنة الرمقية ل س اميشلكة القرصنة التصدا

ي عىل   والسهر عىل تس يري شؤوهنا أأحدث تدبري حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنتاملعنية ابلإخطار عن التعدا

ذ داري و عىل املس توى الوطين.  مبتكر اخت  جراء اإ صترشف هذه اللجنة عىل اإ  اجملاورةواحلقوق  لأحصاب حق املؤلف ُخصا

ي عىل اذلين  زاةل احملتوى الإبداعي غري القانوين بشلك رسيع وفعال عىل ش بكة الإنرتنت أأو قصد  حقوقهمجرى التعدا  جحباإ

ل  النفاذ مة  النشطتعرض هذه الوثيقة ادلور و . يهاإ نفاذ  حلق املؤلفاليواننية اذلي تضطلع به املنظا ذاكء  حق املؤلفيف اإ واإ

س ناد الالأساس املنطقي وراء  وتُبنيا فامي بعد، الوعي  فضال عنللجنة والأهداف اليت تسعى اإىل حتقيقها، ا الهامة اإىلولية اإ

لهيا بعد الأشهر التسعة الأوىل من معل اللجنة  .الاس تنتاجات اليت مت التوصل اإ

مة دور  أأول.  حق املؤلفيف حامية  حلق املؤلفاليواننية املنظا

مة اليواننية  .1  مبوجب حق املؤلفمؤلفي املصنفات احملمية  حبامية وطنياايه الهيئة اخملتصة ( HCO) 1حلق املؤلفاملنظا

مة ب، هاهذه الولية وتنفيذ واصةلملو . اجملاورةوأأحصاب احلقوق  عدد من الاختصاصات تقوم مبوجهبا مببادرات عىل تضطلع املنظا

كوهنا ول معوما.هتدف اإىل ضامن وحتقيق التوازن العادل بني حقوق ومصاحل أأحصاب احلقوق واجلهور و أأساس مس متر. 

مة اليواننية حلق 2عن تفسري وتنفيذ القانون الوطين والأورويب واملعاهدات ادلولية ذات الصةل اً مسؤوةل أأيض ، تلعب املنظا

ذاكءمشاريع  يف اً وهام اً دورا نشطاملؤلف  نفاذ  اإ تؤدي البيئة الرمقية اإىل ظهور حتدايت معيقة و . حق املؤلفقواعد الوعي واإ

نفاذ حق املؤلف أأمام  نشاء  ،املعلومات والتصالت اليت حلقت بتكنولوجيات ،تأأثري التغيريات اجلذرية ملدى اً نظر اإ عىل اإ

ماكنية ابلنظر اإىلو. وغريها من اس تخداماتوتداولها  حق املؤلفة مبوجب احملتوايت احملميا و  املصنفات ىل  النفاذ العالقة بني اإ اإ

ي  واحامتلاحملتوى الإبداعي عىل الإنرتنت  من الرضوري الرتكزي بشلك أأكرب عىل قضااي امحلاية يبقى ، عىل حق املؤلفالتعدا

 .الرمقية

طار و .2 لهيا سؤولياتامل يف اإ مة اليواننية حلق املؤلفاملولكة اإ ايت عىل حامية احلقوق ومنع جمايل يف  ، نشطت املنظا التعدا

أأطلقت من خالل الوسائل الرتبوية،  حبق املؤلفالوعي  لإذاكءفامي يتعلق ابلتدابري الوقائية والإجراءات املتخذة و . حق املؤلف

مة  مة اليواننية حلق املؤلفنظا خاص. أأوًل، تُ  بوجه ابذلكرثالث مبادرات جديرة املنظا  وتثقيفية ندوات تدريبية دورايا  م املنظا

                                         
 ال راء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ راء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. *
1 opi-https://opi.gr/en/opi/about. 
مة اليواننية حلق املؤلف عىل الرابط:  2  .https://opi.gr/en/opi/responsibilitiesاقرأأ املزيد عن مسؤوليات املنظا
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من القضاة واحملامني  اً تلف قضااي حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وتس هتدف مجموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة بدءحول خم 

صني يف جمالالب طا الو  اجملاورةملوظفني الإداريني واملؤلفني وأأحصاب احلقوق اب وانهتاءً  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  املتخصا

، وهو برانمج تعلميي مس متر 3اليواننية حق املؤلفمبرشوع مدرسة  لفؤ مة اليواننية حلق امل، تفتخر املنظا اً ة اجلهور. اثنيوعاما 

 حق املؤلفيوفر هذا الربانمج معلومات أأساس ية عن قانون و وحقوق امللكية الفكرية بشلك عام.  حق املؤلفاحرتام  لإرساء

ه فرصة مثينة لتوس يع  لفؤ لمنظمة اليواننية حلق املل تيحت أُ و مي املدارس. معلا  فضال عنلأطفال املدارس والش باب،  املوجا

طار املرشوع  ثراء الأنشطة يف اإ ، اً (. اثلثEUIPOمن مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ) اذلي تلقاته المتويل بفضلواإ

مة اليواننية حلق امل سهرت  مبوجب حق املؤلفاملصنافات احملمية من قرصنة  اجلهود املبذوةل للحدا  عىل تاكمل لفؤ املنظا

زالهتا تدرجييًا يف  طار واإ  تتسم ابلتحديث 4صفحة ويب ديناميكيةمن املرصد  تكوني و مرصد مرشوع القرصنة اخلاص هبا. اإ

ع املس متر ذ جُتما مة اليواننية حلق املؤلفلك  اإ ابلتفصيل، مبا يف ذكل املعلومات حول  تُعرضو  الإجراءات اليت اختذهتا املنظا

ة ومنظامت الإدارة لوطنية والأوروبية ذات الصةل )اجملموعة القانونية والسوابق القضائية( والسلطات اخملتصا الأطر القانونية ا

املفيدة ملزيد من الإلكرتونية عدد من الروابط ختصيص  فضال عنالبياانت الإحصائية وخطط العمل وادلراسات، و اجلاعية، 

 املعلومات.

ن أأمه خطوة  .3 دراجة القرصنة الرمقية برسعة وفعالية يه اكحفاخُتذت ملومع ذكل، فاإ داري مؤخراً  اإ جراء اإ يف القانون  اإ

ي عىل جنة ل ل أأمام ا 5الوطين ة املرا  وتعترب)اللجنة(.  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنتاملعنية ابلإخطار عن التعدا

رين للنظر يف واحلقوق اجملاورة لفائدة أأحصاب حق املؤلففهيا أ لية خارج نطاق القضاء  تُتاحالأوىل اليت  مشلكة  املترضا

ىل اللجنة  لهؤلءجيوز و القرصنة عرب الإنرتنت.  زاةل احملتوى  الامتس قصدتقدمي طلب اإ ي اإ بعد و . جحبهعىل الإنرتنت أأو املتعدا

 هممهتاصةل، بدأأت اللجنة اليت مت مبوجهبا حل القضااي الرئيس ية املتعلقة بتنفيذ احلمك ذي ال 6اعامتد عدد من القرارات الوزارية

ايت مخس حالت من يف حىت ال ن  نظرتو  2018يف سبمترب  ق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل عىل حالواسعة النطاق التعدا

وتسلط الضوء عىل اجلهود اليت  املعروف الإخطار واحلجبربت هذه املبادرة مبثابة النسخة اليواننية لنظام . وقد اعتُ الإنرتنت

                                         
3 https://www.copyrightschool.gr/index.php/en/ مة اليواننية حلق املؤلف ) من املعلومات،. ملزيد (، مدرسة حق 2016انظر املنظا

ذاكء الوعي بشأأن حامية حق املؤلف يف مرحةل التعلمي الابتدايئ والثانوي )الصفحات من  –املؤلف اليواننية  ( متاحة WIPO/ACE/11/4من الوثيقة  21-19اإ

 .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342676عىل الرابط: 
4 piracy-for-copyright/observatory-on-information-https://opi.gr/en/general. 
بشأأن الإدارة اجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، والرتخيص متعدد الأقالمي خبصوص املصنفات  4481/2017من القانون رمق  52أأدرجت املادة  5

بشأأن العقوابت املتعلقة  66Eعرب الإنرتنت يف السوق ادلاخلية ومسائل أأخرى تدخل مضن نطاق وزارة الثقافة والرايضة، مادة جديدة املوس يقية لالس تخدام 

ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت يف القانون رمق   الصكني بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملسائل الثقافية. ويتاح الك 2121/1993ابلتعدا

 .https://opi.gr/en/library/law-2121-1993و  https://opi.gr/en/library/law-4481-2017القانونيني ابللغة الإجنلزيية عىل الرابط: 
 ية التالية: قرار وزارة الثقافة والرايضة رمق، أأصدرت القرارات الوزار 2121/1993من القانون رمق  66Eمعاًل ابملادة  6

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ//248407/17434/12866/490  بعنوان تعديل القرار اخلاص بتكوين اللجنة 2018يونيو  8املؤرخ يف ،

نشاهئا. وحتديد رواتب أأعضاهئ ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت واإ ا؛ قرار مشرتك صادر عن وزارة املالية ووزارة املعنية ابلإخطار عن التعدا

بعنوان حتديد اإجراء فرض  2018فرباير  27ملؤرخ يف ا ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240الثقافة والرايضة رمق 

ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ع ىل الإنرتنت... وعن الهيئات اخملتصة بتحصيلها؛ قرار الغرامة واسرتدادها اليت أألزمهتا اللجنة املعنية ابلإخطار عن التعدا

بعنوان تكوين  2018فرباير  7يف  املؤرخ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/42270/3639/3477/197وزارة الثقافة والرايضة رمق: 

نشاهئا... وحتديد ماكفأ ت أأعضاهئا. وتتاح مجيع  ي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت واإ القرارات ابللغة اليواننية اللجنة املعنية ابلإخطار عن التعدا

مة اليواننية حلق املؤلف عىل الرابط التا  .https://opi.gr/en/committee/legislation-committeeيل: عىل املوقع الإلكرتوين الرمسي للمنظا

https://www.copyrightschool.gr/index.php/en/
https://opi.gr/en/library/law-4481-2017
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مة اليواننية حلق املتبذلها امل  ملا يقتضيه القانون  اً ، وفقالعاليةمحلاية ابلزتويد أأحصاب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  لفؤ نظا

 .الوطين والأورويب

ي عىل لإخطار املعنية ابجنة ل ل ا اثنيا.  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنتعن التعدا

 املعلومات الأساس ية والأهداف أألف.

مة اليواننية حلق املؤلف، وممثل عن مه اللجنة من ثالثة أأعضاءتتأألف  .4 التصالت والربيد اليواننية  جلنة: رئيس املنظا

يف  القسم القانوين منعضو قانوين  ،لوفاء بوليهتم، لهؤلء الأعضاء ويساعدحامية البياانت اليواننية.  سلطةوممثل عن 

مة اليواننية حلق املؤلف.  ىل أأن فامي يتعلو املنظا داري  اللجوء اإىلق ابلطبيعة القانونية للجنة، جتدر الإشارة اإ قصد هيلك اإ

يف فرنسا )الهيئة العليا لنرش املصنفات وحامية  حق املؤلف نظاميف  اً منصوص عليه أأيض هو أأمر مثل اللجنةالانتصاف 

يطاليا ) حقوق املؤلف س بانيالهيئة املعنية بضامن التصالتعىل الإنرتنت( واإ جنة الإدارية اليواننية الل  وقد اكنتا والربتغال، ( واإ

نفاذ امللكية الفكرية الوطين. يف اختاذ ااإىل حد ما  اً انحج ابلفعل مثالً  7لعالمات التجاريةل طار اإ ل حلا و لتدابري الإدارية يف اإ

 .الاحتياجات الوطنيةظم احلالية من أأجل صياغة منوذج ممتزي يركز بوضوح عىل الهنج وع اليوانين معل هذه النا املرشا 

 وضعالنظام هو لهذا الأساس املنطقي  فاإن ،4481/20178للقانون رمق  التفسرييةكام هو منصوص عليه يف املذكرة و  .5

جراء مؤسيس  لاإ زاةل احلصول عىل أأمرلأحصاب احلقوق املترضرين  خُيوا محمي مبوجب حمتوى أأي أأو  املرخصةغري  املصنفات ابإ

اتحته عىل الإنرتنت أأو احلد من حق املؤلف أأمام املرفوع  ذاته الزناع بشأأن، دون تعليق أأو التأأثري عىل ممارسة مطالباهتم اإ

ايت عىل حقعرص الرمقنة والإنرتنت، أأصبحت  ظل يفواحملامك.  واحلقوق اجملاورة سهةل وكثرية، وقد ل  املؤلف مسأأةل التعدا

ذ أأثبت ،طلوبة ملاكحفة القرصنة الرمقية بفعاليةتفي ال ليات القضائية احلالية ابلرسعة امل التقايض أأمام احملامك يف كثري من  اإ

جراء يس تغرق وقتا طويال الأحيان أأنه  ن التأأخري يف 9لأطراف املعنيةابلنس بة لف وملكا اإ اء. اإ ي عىل  جرب الرضر جرا التعدا

القانوين املطلوب. وهكذا، أأنشأأ املرشع  نتصافالاض فعالية ، وابلتايل يقوا املُنهتكمن قمية احلق  يُنقصقد  حق املؤلف

نفاذ حقوقهم،  اً الوطين هذا الإجراء املصمم خصيص النوع احملامك املثقةل ابلفعل هبذا عبء ختفيف و لمتكني أأحصاب احلقوق من اإ

يتوافق مع املبدأأ أأن الإجراء مناسب، مبا  4481/2017عترب املذكرة التفسريية للقانون رمق التقايض. عالوة عىل ذكل، ت  من 

حقوق ومصاحل مجيع الأطراف املعنية، والأمه من ذكل، حامية حرية التعبري و الاس تثناءات  ويراعي، 10ادلس توري للتناسب

 .املؤلف والتقييدات املنصوص علهيا يف قانون حق

                                         
لعالمات التجارية، جيوز الطعن يف للجنة الإدارية ال عىل غرار ادلعاوى املرفوعة أأمام و بشأأن العالمات التجارية.  4072/2012مبوجب القانون رمق  أأنشئ 7

 دارية. القرارات اليت تصدرها اللجنة من خالل رفع دعوى أأمام احملامك الإ 
 .https://opi.gr/images/library/nomothesia/ethniki/nomoi/aitiologiki_4481.pdf متاح ابللغة اليواننية عىل: 8
 52لامدة ل)طبقا لزناع نفسه( من خالل التقايض أأمام احملمكة يف االانتصاف ) الامتسطلب أأمام اللجنة عىل حق الأطراف املعنية يف الل يؤثر تقدمي  9

أأمام احملامك سواء قبل أأو أأثناء نظر  ذاهتاادلعوى  خبصوصدعوى من جانب مقدم الطلب نفسه  ترفع يف حاةل(. ومع ذكل، 4481/2017من القانون رمق ( 8)

اللجنة ابلإجراءات  امأأمالإجراء  خُيلا (. ابلإضافة اإىل ذكل، ل 4481/2017( من القانون رمق cc( )5) 52امدة لل) طبقا القضية يُغلق ملفاللجنة يف القضية، 

 (.4481/2017( من القانون رمق 1) 52لامدة ل)طبقا للهيئة اليواننية لالتصالت والربيد  gr.مبوجب الالحئة التنظميية لإدارة وختصيص أأسامء النطاق  املنشأأة
 لقانوناعىل حقوق الأفراد، مبا يف ذكل حقوقهم الاجامتعية ابلإضافة اإىل س يادة مفروضة ( من ادلس تور اليوانين عىل أأن أأي قيود 1) 25تنص املادة  10

ما مبارشة  النَّصا علهيا، جيب يف اجملمتع  احرتام مبدأأ التناسب.  أأبديت حتفظات لصاحل هذا الأخري، يتعنييف حاةل، وقانونالادلس تور أأو مبوجب  بواسطةاإ
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 اللجنةأأمام جراء الإ  ابء.

عى أأنه( جرى التعدي علهيا  حلق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة للك خشص حامل جيوز .6  أأن يلجأأ  عىل الإنرتنتاليت )يُدا

الأداء و/ أأو النارشون و/ أأو منظامت الإدارة اجلاعية  واللجنة، مبا يف ذكل املؤلفون وفنان اإىلمبوجب هذا الإجراء الإداري 

طار السلطات اليت أأنيطت هبميف  لك من رسعة وفعالية  كفاةليف ع الوطين املمتثل هدف املرشا  فقد حتقق. عالوة عىل ذكل، اإ

طار زمين قصري  وضعهذا الإجراء من خالل  متام الإجراء، حبيث ميكن لأحصاب احلقوق  يتعنيا يف غضونهاإ  احلصول عىلاإ

زاةل ل النفاذ جحبأأو  افور املتعدية املصنفات اإ ىل  أأج ليف  هيااإ رشيطة  تقدمي الطلب ذي الصةل من اترخي اً س تني يوم يتعدا

ي عىلاللجنة بأأي حاةل من حالت  أأمام املرفوعقد يتعلق الادعاء و . 11قبوهل يف  اجملاورة أأو لكهيامواحلقوق  حق املؤلف التعدا

الت اليت ل ينطبق علهيا هذا الإجراء، مبا يف ذكل، عىل وجه اخلصوص، ابحلالبيئة الرمقية. ومع ذكل، ينص القانون عىل قامئة 

واليت تتيح  بني الأقرانأأو مشاركة امللفات  البث احليالانهتأاكت اليت يرتكهبا املس تخدمون الهنائيون من خالل التزنيل أأو 

عن طريق خدمات ختزين البياانت  رتكبةامل الانهتأاكت، أأو املس تخدمني الهنائينيالتبادل املبارش للملفات الرمقية بني 

 ابس تخدام احلوس بة السحابية.

لعرض الوعالوة عىل ذكل، ينص القانون عىل  .7 ما لرفض الطلب  املفصا عىل بناًء للخطوات اليت ينبغي للجنة اختاذها اإ

خطار مزودي يف احلاةل الأخريةوزمين حمدد سلفًا.  أأجليف غضون  لبت فهيااأأو ملواصةل القضية و  12أأس باب حمددة ، يمت اإ

ىل الإنرتنت املعنيني، حيامث أأمكن،  النفاذ ( أأو/ وماكل )ماليك( مواقع املسؤولنيمزود خدمة الاس تضافة، واملسؤول )و اإ

حلصول أأو ا ؛مقدم الطلب للامتس: الامتثال الطوعي خياراتثالثة  ومتكيهنم منالويب اليت تس تضيف احملتوى غري القانوين، 

عىم املصنفات عىل ترخيص لس تخدا بداء اعرتاضها انهتاكها؛ أأو اليت يُدا عادة النظر يف بعدئذ تقوم اللجنةو . اإ ويف القضية.  ابإ

ثبات حدوث انهتاك يف هناية املطاف،  عدم حاةل ذا ثبتالقضية. يغلق ملف اإ ما  يقيضقرار  فس ُيصدرالانهتاك،  أأما اإ اإ

ليه النفاذ جحباحملتوى غري القانوين أأو  13زاةلابإ  القرار خالل فرتة زمنية ل تزيد عن ثالثة أأايم معل  بنص املبلَّغنييلزتم و . 14اإ

دارية ترتاوح بني مل  املبلَّغنيمل ميتثل  ويف حاةلمن اترخي تقدمي القرار.  اإىل  500نطوق القرار، حيق للجنة كذكل فرض غرامة اإ

ي وقدرته عىل  عدم الامتثال بعد مراعاة مجموعة متنوعة منمن أأايم يورو عن لك يوم  1000 املعايري، مثل شدة التعدا

 التكرار.

                                         
دلراسة القضية  املس تحقةلرشوط املس بقة اليت جيب الوفاء هبا من أأجل قبول الطلب؛ أأوًل، تُدفع الرسوم القانون عىل عدد من ا يف هذا الصدد، ينصا  11

دمقدمًا. من دلن اللجنة  يورو. عالوة عىل ذكل، جيب عىل صاحب  1240اإىل  372قرار وزاري يرتاوح ما بني  بواسطةلهذه الرسوم  املس تحقاملبلغ  وقد ُحدا

مة اليواننية حلق املؤلف.املنشور عىل موقع  اً دام منوذج الطلب احملدد مس بقاحلق تقدمي الطلب ابس تخ  وثيقةأأي  صاحب أأو صاحبة الطلب يرفق ويتعني أأن املنظا

 جىليتاملعنية،  النطاقات، وأأي معلومات أأخرى متاحة دلمع املطالبة ذات الصةل. ابلإضافة اإىل ادلفع املؤقت للرسوم، واذلي خيتلف ابختالف عدد ةمطلوب

مثل هذا الإجراء  يف حاةل اكن ( ذي الصةلواحلجب الإخطارصاحب احلق ابلفعل اإجراء ) اختاذ يف ،يف القضيةاللجنة نظر حىت ت  ،الرشط املس بق الثاين للجنة

نتاجئ، ال وأأن الإجراء فشل يف حتقيق  ،(YouTube حبجب حق املؤلف ملوقع يوتيوب اإخطارخدمة الإنرتنت املعين )عىل سبيل املثال،  دلن مزودمن متاحا 

ن مت   خالل فرتة زمنية معقوةل. واإ
؛ اً القضية بقرار من اللجنة بناًء عىل سبب واحد عىل الأقل من الأس باب التالية: أأ( عدم اس تخدام منوذج الطلب احملدد مس بق يُغلق ملف، بتعبري أأدقا  12

حمل الزناع؛ د( نقص الكفاءة؛ ه( الافتقار اإىل  املسأأةلأأو اإصدار احلمك الهنايئ بشأأن  هابني الأطراف نفس  دعوى معلاقةاملعلومات الاكفية؛ ج(  الافتقار اإىلب( 

؛ ح( احلصول عىل ترخيص الفحص(؛ و( حسب الطلب قبل نظر اللجنة فيه؛ ز( عدم دفع رسوم بشلك واحضل أأساس هل  طلبالأس باب والأدةل الاكفية )

 لس تخدام املصنفات.
ي حيتضنهاحملتوى اذلي يس تضيف موقع الويب  ناكيف حاةل  13  خادم موجود داخل الأرايض اليواننية. املتعدا
 يف حاةل اس تضافة هذه املواد عىل موقع ويب يوجد خادمه خارج الأرايض اليواننية أأو يف حاةل حدوث انهتأاكت واسعة النطاق. 14
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لهيا  جمي.  الاعتبارات املس تقبليةحىت الوقت الراهن والاس تنتاجات اليت مت التوصل اإ

، فاإن الاس تنتاجات اليت مت 15أأو لكهيام عرب الإنرتنت اجملاورةأأو احلقوق  حق املؤلفمخس حالت انهتاك  النظر يفبعد  .8

لهيا فامي يتعلق  هبذا الإجراء الوطين املبتكر يه كام ييل: التوصل اإ

  دارة جامعية أأو منظمة حامية جامعية تعمل نيابة عن يف مجيع احلالت، اكن مقدا لهيا.م الطلب اإ  العضو املنمتي اإ

 اتحته احملتوى الإبداعي اذلي مت املوس يقية  ابملصنفاتبشلك غري قانوين عىل ش بكة الإنرتنت يتعلق ت اإ

 صنفات)التسجيالت الصوتية( واملصنفات السمعية البرصية )الأفالم واملسلسالت التلفزيونية( والربامج وامل 

 .الأدبية

  ،وبشلك أأسايس، حدوث اجملاورة أأو لكهيامأأو احلقوق  حق املؤلفحتديد انهتاك  جرىيف مجيع احلالت ،

 انهتاك واسع النطاق.

  ي عىل حق املؤلف   احملتوىالنفاذ اإىل حبجبأأمرت اللجنة خطار الأطراف  48خالل املتعدا ساعة من وقت اإ

 املعنية ابلقرار.

 ملدة ثالث س نوات الأمر ابحلجب. 

  للقرار عدم الامتثال أأايميورو للك يوم من  850و 700تراوحت الغرامات املفروضة بني. 

9.  ُ زاءر أأحصاب احلقوق ابلرتياح شع  و . فعل متباينة ردودقت قرارات اللجنة عىل نطاق واسع وتلا  ترش ون س تجابة الا اإ

 عىل الإنرتنتمبوجب حق املؤلف حمتوى أ خر محمي أأي و/ أأو  ملصنفاهتم املرخصرسيعة لالس تغالل الضخم وغري ال ؤسس ية امل

اإىل حد ما ملبدأأ حرية الإنرتنت،  ممان ميلكون نظرة خاطئة ومتناقضةعى بعض أأفراد اجلهور، من انحية أأخرى، ادا و  من انحية،

ىل املعلومات.  النفاذحقهم يف عىل مت التحايل  ه قدأأن ذاكء مواصةل رمغ احلاجة اإىلو اإ أأن الأداء العام لهذه ال لية  يبدوالوعي،  اإ

 يؤيت مثاره، وابلتايل حتقيق الأهداف املنشودة. غري القضائية

مة اليواننية حلق املؤلفتدرك و  .10 مبادرة  تدلا القضاء عىل القرصنة أأو خطر القرصنة. ومع ذكل، بعد  أأنه مل يمت املنظا

اكحفة الاس تخدام غري املرشوع للمصنفات احملمية يف م العزمية القوية عىلاللجنة يف اليوانن واملبادرات املامثةل يف أأماكن أأخرى 

 تظلهذا الاس تخدام. ويف هذا الصدد،  لتخفيف من أ اثراعىل الأقل  وأأ مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الإنرتنت 

القضااي اليت برزت حامتً يف الأشهر التسعة منذ أأن بدأأت اللجنة معلياهتا والعقبات اليت تعرتض طريق الوفاء الاكمل 

ىل تعديل أأو  الرايمالعمل التحضريي الترشيعي يتواصل ع الوطين قيد ادلراسة حاليًا، و ابلأهداف اليت حددها املرشا  اإ

ننتيجة ذلكل، ميكن القول و ل الإطار القانوين احلايل لعمل اللجنة. اس تكام قاب  اجلوهريالتطورات اجلديدة يف هذا اجملال  اإ

 قوسني أأو أأدىن.

 ]هناية املسامهة[

 

                                         
 .اللجنة حالياً  قيد النظر أأماماخلامسة  احلاةل 15
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 ماكحفة نرش احملتوى املقرصن عىل الإنرتنت يف الاحتاد الرويس حتسني أ ليات

عدادمسامهة  انئب رئيس ادلائرة الاحتادية لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات  ،الس يد فادمي سيبواتن من اإ

 الاحتاد الرويس، موسكويف  ووسائط الإعالم،

 ملخص

ركز تُ . و عىل الإنرتنت ؤلفحق املاحملمية مبوجب  املصنفاتهذه املسامهة تفاصيل الإطار القانوين الرويس محلاية تعرض 

ى عىلملاكحفة نرش احملتوى اذلي  ُوضعتبشلك خاص عىل ثالث أ ليات املسامهة  : أأل ويه الإنرتنت عىل حق املؤلف يتعدا

لقانوين  حمك سن   ىل مواقع الويب  النفاذتقييد  خيوا جراء  اس تحداث؛ املتعدية عىل حق املؤلفاإ دامئ يف حالت  جحباإ

ضافية تس هتدف ما يسمى  ضع؛ و ة عىل حق املؤلفاملتكرر التعدي  اً املسامهة أأيض كام تقدم. "مرأ ة "مواقعأ لية قضائية اإ

 .يف هذا اجملال املقبةلحتديد رؤية للتطورات و  هذه ال ليات أأثر بشأأنمعلومات 

 اإجراءات ماكحفة القرصنة الروس ية أأول.

يف  النفاذحزي  1علومات وحامية املعلوماتوتكنولوجيا امل ابملعلومات املتعلقةمن القانون الاحتادي  2-15دخلت املادة  .1

ى عىل حق املؤلفاملواقع اليت حتتوي عىل مواد  جحبلهذه املادة،  اً وفق، جيوزو  .2013أأغسطس  1 حمك صادر  مبقتىض تتعدا

ل أأنهصناعة السيامن قطاع مصاحل يقترص فقط عىل حامية يف الأصل، اكن القانون وعن حممكة مدينة موسكو.   للتعديلخضع  اإ

مجيع املصنفات احملمية تقريبًا توس يع نطاق القانون ليشمل  جرى، عىل سبيل املثال، 2015يف مايو و. س ناهعدة مرات منذ 

ات، ابس تثناء الصور الفوتوغرافية. ابلإضافة اإىل ذكل، حق املؤلفمبوجب  ل، اليت 6-15املادة  ُسن ادلامئ ملواقع  احلجب ختوا

مت الإبالغ عن نرش احملتوى املقرصن بشلك متكرر.  عندماصارخ،  د تنهتك حق املؤلف بشلكمواالويب اليت حتتوي عىل 

ىل بعض املواقع عىل الإنرتنت بشلك دامئ ل  النفاذأ لية تقييد  نطاق ، مت توس يع2017يف عام و مرأ ة شمل ما يسمى مبواقع ت اإ

لهيا  النفاذتقييد  جرى لتكل اليت مربكشاهبة بشلك امل واقع املجوبة بشلك دامئ، أأي حم ملواقع  يمت التطرقس و . 2يف السابقاإ

 .ييل فامي هذه ال ليات الثالث مبزيد من التفصيل أ لية منلك ل

                                         
 الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ راء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ راء أأمانة الويبو أأو دولها الأعضاء.ال راء  *
وتكنولوجيا املعلومات وحامية املعلومات )بصيغته املعدةل حىت القانون  املعلومات، بشأأن 2006يوليو  27 يف املؤرخ FZ-149القانون الاحتادي رمق  1

املادة  . وُأدرجتhttps://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/17761: (، متاح عىل2017نومفرب  25 يف ملؤرخا FZ-327الاحتادي رمق 

التعديالت عىل بعض قوانني الاحتاد اإدخال ، بشأأن 2013يوليو  2 يف املؤرخ -187FZمبوجب القانون الاحتادي رمق  FZ-149يف القانون الاحتادي رمق  15-2

 ويه متاحة عىل: ،ش باكت املعلومات والتصالت عىلامية احلقوق الفكرية حب خاصةالرويس 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/17108. 
من الوثيقة  53-50)الصفحات  املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الاحتاد الرويس تطوير أ ليات لضامن الامتثال حلق(، 2018انظر اناتليا روماشوفا ) 2

WIPO/ACE /13/6)،  .عىل الرابط ة، متاح53ص: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_13/wipo_ace_13_6.pdf. 

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/17761
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ي عىل حق املؤلفاإىل احملتوى  النفاذتقييد  أألف.  املتعدا

ن أأول أ لية متاحة لأحصاب احلقوق محلاية حقوقهم عىل الإنرتنت يه تقييد  .2 ىل احملتوى  النفاذكام هو موحض أأعاله، فاإ اإ

ي ابعيُ و أأمر من احملمكة لختاذ تدابري مؤقتة.  بناء عىل املتعدا جراء احلصول عىل ت كام ييل: جيوز  التدبريهذا  املوافقة عىل اإ

ي عىل حق املؤلف توى احمل  اكتشف يف حاةل ،لصاحب احلق املعين اإىل حممكة مدينة  اً طلبأأن يُقدم عىل الإنرتنت، املتعدا

يه عيل حق املؤلفزاةل احملتوى ابإ لب فيه اموسكو يط عي تعدا احملمكة يف طلب صاحب احلق، ويف حاةل  رتنظو . اذلي يدا

ىل ،بشأأن التدابري املؤقتة محلاية احلقوق احلرصية لصاحب احلق الصادر، مكاحملمكة احل حتيل، يُنصفهصدور قرار  ادلائرة  اإ

بدورها، و (. Roskomnadzorالإعالم )وسائط علومات و الروس ية لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا امل الاحتادية

زاةل احملتوى خدمة مع صاحب املوقع ومزود  (Roskomnadzorهذه ادلائرة )تعمل  ي عىل الاس تضافة من أأجل اإ املتعدا

زالته، تطلبو. حق املؤلف ىل الإنرتنت  النفاذمن مزودي ( Roskomnadzorادلائرة ) يف حاةل عدم اإ ىل  النفاذ جحباإ اإ

 املوقع داخل روس يا.

وسائط الروس ية لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات و  ادلائرة الاحتادية تالإجراء، تلقا  اس تحداثمنذ و  .3

ذت تدابري امحلاية وبناًء عىل هذه الطلبات، اختُ  .أأمر من حممكة مدينة موسكو 6,000أأكرث من ( Roskomnadzor)الإعالم

ميثل احملتوى السمعي البرصي )الأفالم واملسلسالت( اجلزء و . خاضعة محلاية حق املؤلفمادة  3,800فامي يتعلق بأأكرث من 

التلفزيوين و البث الإذاعي مث حمطات  ،يف املائة 11الأدبية بنس بة  املصنفاتيف املائة، تلهيا  67 بنس بة الأكرب من هذه املواد

تشلك الفئات  ل بيوتر والأعامل املوس يقية س تة يف املائة، يف حنيلك من برامج المك  نس بة ومتثلتسعة يف املائة.  بنس بة

ل الفنية وقواعد البياانت(  واملصنفاتالعلمية  املصنفات) حق املؤلفاملتبقية من املصنفات احملمية مبوجب   واحد يف املائة.اإ

ىل أأن ال لية املنصوص علهيا يف املادة و  .4 وتكنولوجيا  املتعلقة ابملعلوماتمن القانون الاحتادي  2-15جتدر الإشارة اإ

ىل  رسال طلبات اإ ادلائرة املعلومات وحامية املعلومات تسمح لأحصاب احلقوق، بناًء عىل أأمر من حممكة مدينة موسكو، ابإ

ىل مو  النفاذالإعالم لتقييد وسائط الروس ية لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات و  الاحتادية اقع الويب اليت اإ

ىل . ذلكل، يتعدى عىل حق املؤلفتنرش حمتوى  مبوجب حق أأمر حممكة واحد يتعلق مبواد معينة محمية ميكن، استنادا اإ

 اختاذ تدابري ضد مجموعة واسعة من مواقع الويب اليت تنرش هذه املواد بطريقة غري قانونية.املؤلف، 

الروس ية  ادلائرة الاحتاديةت حىت ال ن، تلقا و ة بني أأحصاب احلقوق. بفضل بساطهتا، الأكرث شعبي ،هذه ال ليةوتُعدا  .5

ىل أأكرث من  النفاذلتقييد  اطلب 16,000الإعالم أأكرث من وسائط لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات و  اإ

ميهنا يف أأوامر حممكة عدد املواقع الإلكرتونية اليت مت تض  أأكرث منمرة  11 أأيحيتوي عىل مواد مقرصنة،  اموقع 150,000

 مدينة موسكو.

 دامئبشلك مواقع ويب  حلجباإجراءات  اس تحداث ابء.

الروس ية لالإرشاف عىل  ادلائرة الاحتاديةمع تعاوان نش يطا يف املائة من ماليك مواقع الويب  85 زهاءيتعاون  .6

 تهنسب ما . ومع ذكل، فاإن احلجباحملتوى املقرصن قبل رساين  ، وتزيلالإعالموسائط التصالت وتكنولوجيا املعلومات و 

 املتبقية تواصل عن قصد املشاركة يف نشاط غري قانوين.من املواقع يف املائة  15
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ىل القانون يف عام  6-15ولهذا السبب ابلتحديد أأضيفت املادة  .7 جراء  واس ُتحدث. 20153اإ امئ ملواقع ادل احلجباإ

 انُتصفادلامئ، جيب أأن يكون صاحب احلق املعين قد  احلجب رساينل و بشلك متكرر.  ؤلفتنهتك حق املالقرصنة اليت 

الروس ية لالإرشاف عىل  ادلائرة الاحتاديةرسل تُ و . املتعدي عىل حق املؤلفمرتني يف الإجراءات القانونية ضد ماكل املوقع 

ىل اللقي قرار حممكة ذي ساعة من ت 24يف غضون ، الإعالموسائط التصالت وتكنولوجيا املعلومات و  صةل، تعلاميت اإ

ىل املوقعتقييد  يُرفعموقع الويب املعين، وقد ل  حلجبالتصالت  موظفي  .النفاذ اإ

لكرتوني اً موقع 936 ُحجبحىت ال ن، و  .8  ا احلجبشمل هذي حممكة مدينة موسكو؛ و  أأصدرته اً قرار  258بناًء عىل  اً اإ

 "seasonvar" سزينفارو  "quickgator" كيكغاتورو  "rutracker" : روتراكرمثل لقراصنة املعروفة عىل الإنرتنتاواقع م

املتعدي عىل يف نرش احملتوى  بصفهتا مواقع رائدةيف تقارير أأجنبية خمتلفة  اً وتكرار  اً ، واليت ظهرت مرار "kinogo" كينوغوو 

 .4حق املؤلف

 معاجلة مواقع مرأ ة جمي.

لكرتونية ابس تخدام يف ضوء اخلسائر الكبرية للمشاهدين يف الاحت .9  أأساليباد الرويس، بدأأ أأحصاب عدد من املواقع الإ

نشاء مواقع  النفاذميكن و غري ملكفة اليت تعترب و  ش يوعا الأساليبأأكرث  بني . ومناحلجبخمتلفة للتغلب عىل  لهيا يه اإ رأ ة ماإ

 والرتوجي لها عرب حمراكت البحث.

ا عىل هذا الأسلوب .10 ضافية تسمح بتقييد 2017يف أأكتوبر اس ُتحدثت، ، وردا ىل مواقع  النفاذ، أ لية قضائية اإ  مرأ ةاإ

الإعالم. ابلإضافة  وسائطوزارة التمنية الرمقية والتصالت و  صادرة عنللمواقع احملجوبة بشلك دامئ بناًء عىل قرارات مسبباة 

زاةل معلومات نتاجئ البحث من م مسؤويلاإىل ذكل، يتعني عىل  لهيا  النفاذواقع الويب اليت مت تقييد حمراكت البحث اإ بشلك اإ

 .دامئ

أأكرث من  ُأرسلمرأ ة و  اموقع 5,500جب أأكرث من بناًء عىل قرارات وزارة التمنية الرمقية والتصالت والإعالم، حُ و  .11

 يف روس يا )ايندكس، جوجل، ميل، رامبلر، س بوتنيك(. ش يوعاحمراكت البحث الرئيس ية الأكرث  ملسؤويل اطلب 27,500

 اإجراءات ماكحفة القرصنة الروس ية أأثر اثنيا.

 ادلائرة الاحتاديةت تلقا و . اس تخداما نشطاال ليات املذكورة أأعاله عىل اس تخدام أأحصاب احلقوق الأجانب  يُقبل .12

من حممكة مدينة موسكو فامي  اً أأمر  250الإعالم أأكرث من وسائط الروس ية لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات و 

عىل  اً من حممكة مدينة موسكو رد اً أأمر  59صناعة الأفالم )مبا يف ذكل قطاع تعلق ابلطلبات املقدمة من رواد العامل يف ي 

نرتتيمننت رشكة الفرعية ل  الشعبمن خمتلف مقدمة طلبات  بشأأن اً أأمر  118؛ والطلبات املقدمة من رشكة وارنر بروز اإ

ديزين انرتبرايزس،  رشكة من طلبات مقدمةيونيفرسال ميوزيك؛ وس بعة  رشكة بشأأن طلبات مقدمة من اً أأمر  69و سوين؛

هذا الرمق مخس عدد وميثل . مبوجب حق املؤلفمادة أأجنبية محمية  620اية أأكرث من ابمحل وُمتاعتأأخرى(.  رشاكتمن بني 

                                         
، بشأأن التعديالت عىل القانون الاحتادي للمعلومات وتكنولوجيا 2014نومفرب  24املؤرخ  FZ-364هذا احلمك مبوجب القانون الاحتادي رمق ُأدرج  3

 .https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15580 املعلومات وحامية املعلومات وقانون الإجراءات املدنية، املتاح عىل املوقع:
 ،الأسوأأ صيتا بشأأن الأسواق 2017 خارج ادلورة لعام اس تعراض(، 2018لايت املتحدة )يناير انظر، عىل سبيل املثال، مكتب املمثل التجاري للو 4

 .https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2017%20Notorious%20Markets%20List%201.11.18.pdf متاح عىل:
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، اً العدد كبري  يظلمع ذكل، (. و مصنفا 3,200 زهاء) ابمحلاية ُمتاعتيف روس يا واليت  حق املؤلفاملصنفات احملمية مبوجب 

 .مس تقبالً هذا العدد  يزتايدومن املأأمول أأن 

 خدمات الفيديو عىل الإنرتنت أألف.

املاكحفة  تؤثريف السوق،  للفاعلني اً وفقو تؤيت مثارها. بدأأت لقرصنة عىل الإنرتنت لميكننا أأن نرى أأن املاكحفة املهنجية  .13

يرادات  اً مبارش  اً تأأثري  املهنجية ( يف الاحتاد املبالغ فهيا عىل الإنرتنت )خدمات الفيديو عىل الإنرتنت ئيةالسيامنالأفالم عىل اإ

م يت كونسولتني، لبياانت اً ، وفق2017يف عام والرويس.  ىل  60منا السوق بنس بة  يت اإ مليار روبل  7.7يف املائة ليصل اإ

ه رويس، و  عام ويُتوقع يف مليار روبل رويس.  11.1 ويبلغ يف املائة أأخرى 45نس بة  ليحقق، 2018يف عام قد واصل منوا

ىل  ئيةالسيامنالأفالم مما سريفع قمية سوق  ،يف املائة 38 أأن حيقق منوا بنس بة، 2019 رويس.  مليار روبل 15عىل الإنرتنت اإ

ىل أأن املس تخدمني أأصبحوا أأكرث اس تعداد اً جتدر الإشارة أأيضو  ن اً اإ يف هذه ورتنت. دلفع مثن حمتوى الفيديو الرشعي عىل الإ

ذ بوضوح: السوق رسوم خدمات الفيديو عىل الإنرتنت دفع القامئ عىل المنوذج املرحةل، يتصدر  الإيرادات احملققة  مجموعبلغ اإ

 ودلا و . 2017عام ب مقارنةيف املائة  70أأي بزايدة  رويس،مليار روبل  7.6مقداره ما  2018 من رسوم املس تخدم يف عام

 .20175عام ب مقارنةيف املائة  10ما يزيد بنس بة  أأيروبل رويس،  مليار 3.5 يوةل قدرهاس   تالإعالاننرش منوذج 

يرادات، بلغ "J'Son & Partners Consulting " رشكة يج صان وابرترن كونسلتني لتقديرات اً وفقو  .14  مجموع اإ

ويف نفس ، 2019عام يف مليار روبل رويس، ويتوقع حتقيق املزيد من المنو  24.8سوق خدمات الفيديو عىل الإنرتنت 

 .6مليار روبل رويس 32.4اإىل  الايراداتأأن تصل  الس ياق، ويُرتقب

يرادات، بلغ 7تليكوم داييل صادرة عنلبياانت  اً وفقو  .15 ت يف الاحتاد الإنرتن عىلخدمات الفيديو القانونية  مجموع اإ

لأرقام املسجةل يف العام اب مقارنةيف املائة  46، وهو ما ميثل زايدة بنس بة 2018 عام مليار روبل رويس 16.49الرويس 

، يوتوب وأأوكوو  اإيف :يه 2018الإنرتنت يف السوق الروس ية يف  عىلخدمات الفيديو املواقع اليت تقدم اكنت أأكرب و السابق. 

، سيس متر داييللتوقعات تليكوم  اً وفقو املائة عىل التوايل.  يف 12.8واملائة  يف 14.7واملائة يف  23.9حيث بلغت حصهتا 

مليار روبل  21.4 ،2019الإيرادات، يف عام قد تتجاوز و يف املائة،  30السوق يف المنو مبعدل منو س نوي ل يقل عن 

 .8رويس

يرادات ش باك تذاكر العروض السيامنئية ابء.  اإ

يراداتالاجتاهات الإجيابية يف  مالحظةميكن  .16 ادلائرة  وتُويل. السيامنئيةعروض الأفالم  من خاللش باك التذاكر  اإ

 الأفالم السيامنئيةمحلاية  اً خاص اً الإعالم اهامتموسائط الروس ية لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات و  الاحتادية

املشاريع املتعلقة حبامية الأفالم واملسلسالت التلفزيونية الروس ية بنجاح. العديد من  وأأجنزتالروس ية الكربى عىل الإنرتنت. 

 أأحصابالإعالم ابلتعاون مع وسائط الروس ية لالإرشاف عىل التصالت وتكنولوجيا املعلومات و  ادلائرة الاحتاديةحبثت و 

الاس تضافة وماليك املواقع  مزودي خدمةعن مواقع الويب ذات احملتوى غري القانوين وأأرسلت طلبات اإىل حق املؤلف 

                                         
 rost-demonstriruyut-kinoteatry-12/onlayn-04-https://www.comnews.ru/content/119057/2019.انظر الرابط:  5
 https://www.dp.ru/a/2019/04/16/Gosudarstvu_luchshe_ne_vleانظر الرابط:  6
 املرجع نفسه. 7
 ملرجع نفسه. ا 8

https://www.comnews.ru/content/119057/2019-04-12/onlayn-kinoteatry-demonstriruyut-rost
https://www.comnews.ru/content/119057/2019-04-12/onlayn-kinoteatry-demonstriruyut-rost
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زاةل احملتوى اذلي والإلكرتونية لإزاةل هذا احملتوى.  ى عىل حق املؤلفيف حاةل فشل اإ ىل  حُيجب النفاذ، يتعدا عنوان صفحة اإ

املرشوع الأول من هذا النوع، واذلي اكن مبثابة  وجتىلالاحتاد الرويس.  داخل ذي الصةلوعنوان بروتوكول الإنرتنت  الويب

يرادات. Battalion بتليات حامية فيمل يفجترييب يتيح اكتساب بعض اخلربة العملية، مرشوع  بلغت يف  وحقق هذا الفيمل اإ

 .9(2015الروس ية يف عام  الأفالم السيامنئيةاملرتبة الثالثة بني  حيتلمليون روبل رويس )مما جعهل  447 مجموعها

 Going Verticalفيمل غوين فريتاكل  لق ابلأفالم الروس ية الشعبية مثل، اختذت تدابري حامية مماثةل فامي يتعولحقا .17

 ، وبوليس مان فروم روبليفاك: نيو يرماهيميمليار روبل رويس( T )2.2-34 34-ويت ،(10رويسمليارات روبل  3)

Policeman from Rublevka : New Year’s Mayhem (1.8  )رولست ووريو مليار روبل رويس The Last 

Warrior (1.7 )وفاليت كرومليار روبل رويس، Flight Crew (1.5 )وفيكني ،مليار روبل رويس Viking (1.5 

املقارنة،  اببمن و . من الأفالمالعديد غريها من مليار روبل رويس( و  1.1) Attraction وأأتراكشن ،مليار روبل رويس(

يرادات الفيمل  Avatarأأفتار يُعترب فيمل   مليار روبل 3.6 حققاذلي و يف الاحتاد الرويس حىت ال ن، اذلي حقق أأعىل اإ

نفينييت وور الفيمل الأجنيب احتل، 2018يف عام ورويس.   رويس. مليار روبل 2.2 الصدارة بتحقيق Infinity War اإ

يرادات ش باك التذاكر للأفالم الروس ية أأكرث من 2018بناًء عىل نتاجئ عام و  .18 مليار روبل رويس،  13.8، بلغت اإ

املائة  يف 5.8ويف املائة  6.1، وهو ما يتجاوز أأرقام العام السابق بنس بة ن مشاهدمليو 57.9عدد املشاهدين  مجموع وصلو 

ىل أأن مثاين و عىل التوايل.  اثنان ، أأكرث من مليار روبل رويس يف سوق الإجيار حققت أأفالم سيامنئيةجتدر الإشارة اإ

 .11روس ية مهنا

 اخلطوات املقبةل اثلثا.

دخال حتسينات عىل قوانني ماكحفة القرصنة.تتواصل معلية برصف النظر عن الأرقام الإجيابية،  .19  اإ

السمعية والبرصية، وأأحصاب خدمات اس تضافة الفيديو  يف جمال املصنفات نيالرئيس ي نيأأبرم أأحصاب احلقوق احملليو  .20

وسائط  التصالت وتكنولوجيا املعلومات و الروس ية لالإرشاف عىل ادلائرة الاحتادية حتت اإرشاف حمراكت البحث مسؤويلو 

مذكرة تعاون بشأأن حامية احلقوق احلرصية، واليت تنص عىل تعاون مبارش بني  2018نومفرب  1يف بصفهتا وس يطا الإعالم 

زاةل  ىل  روابطالاجلهات الفاعةل املشاركة بشأأن اإ ي احملتوى اليت تتيح النفاذ اإ  من نتاجئ البحث.املتعدا

مبثابة ميكن اعتبار ذكل و م املذكرة، أأنشئ فريق عامل لتنفيذ ال ليات الطوعية للمذكرة يف الترشيعات. معاًل بأأحاكو  .21

 الصناعة عىل الاخنراط يف تعاون قوي.قطاع وتشجيع  الافراط يف فرض الضوابط التنظمييةحماوةل لتجنب 

حتقيق  ولن يتس ىنة احملتوى املقرصن. يبدو أأن التنظمي اذلايت للقطاع يف املس تقبل س يكون جحر الزاوية يف ماكحفو  .22

ل حق املؤلفأأقىص النتاجئ يف حامية   مس متر.و دلخول يف حوار بناء اب اإ

 ]هناية املسامهة[

                                         
 /best_rus/view_year/2015-https://www.kinopoisk.ru/box، املتاح عىل: kinopoisk.ru :موقع عىلللمعلومات الواردة  اً وفق 9

 goda-2018-itogi-rossii-kino.ru/news/kinoprokat-http://www.fond/.انظر الرابط:  10
 goda-2018-itogi-rossii-kino.ru/news/kinoprokat-http://www.fond/.انظر الرابط:  11

http://www.fond-kino.ru/news/kinoprokat-rossii-itogi-2018-goda/
http://www.fond-kino.ru/news/kinoprokat-rossii-itogi-2018-goda/
http://www.fond-kino.ru/news/kinoprokat-rossii-itogi-2018-goda/
http://www.fond-kino.ru/news/kinoprokat-rossii-itogi-2018-goda/
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 رشطة اململكة املتحدةيف وحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية 

نفاذ امللكية الفكرية، مديرية حق املؤلف واإنفاذ  لزيابيث جونز، مستشارة كبرية لس ياسات اإ أأعدت هذه املسامهة الس يدة اإ

 *امللكية الفكرية، مكتب امللكية الفكرية، مدينة نيوبورت، اململكة املتحدة 

 ملخص

ملرشوعات واملس هتلكني. وأأنشأأت حكومة التقليد الإلكرتوين والقرصنة هتديدان أ خذان يف الزتايد يشالكن خطرا عىل ا

وحدة ملاكحفة جرامئ امللكية الفكرية للتصدي لهذه املشلكة، ويه وحدة مكرسة للتصدي جلرامئ  2013اململكة املتحدة عام 

قامئة يف القرصنة والتقليد اجلس مية واملنظمة )اليت تؤثر عىل البضائع املادية والرمقية( ومحلاية الأنشطة التجارية املرشوعة ال

ىل و اململكة املتحدة.  هذه الوحدة عبارة عن عنرص واحد من مضن عنارص حامية امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة، وهتدف اإ

نفاذها.  ضامن متكن املرشوعات التجارية والأفراد من حامية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم واإ

 قدمةامل .أأول

نفاذ امللكية الفكرية  2016ايو عام نرشت حكومة اململكة املتحدة يف م .1 حتت عنوان حامية  اخلاصة هبااسرتاتيجية اإ

نفاذ امللكية الفكرية  نفاذ حقوق 2020الإبداع ودمع الابتاكر: اإ . وتوحض هذه الاسرتاتيجية الطريقة اليت حتقق هبا احلكومة اإ

حدى الأ  . وتؤدي هذه الاسرتاتيجية 2020ولوايت حىت عام امللكية الفكرية بطريقة فعاةل ومتناس بة وسهةل املنال ابعتبارها اإ

بني الأحباث أأن استامثر اململكة املتحدة يف أأصول غري مادية حيث تُ  -دورا أأساس يا يف الهنوض ابلبتاكر والتمنية الاقتصادية 

الصناعات  وعالوة عىل ذكل سامهت 2014.1محمية حبقوق ملكية فكرية اكن يقدر بس بعني مليار جنيه اسرتليين يف عام 

، وذلا فاإن حامية امللكية الفكرية من 2 2017عام  مليار جنيه اسرتليين يف اقتصاد اململكة املتحدة 100الإبداعية مبا يزيد عىل 

 الس بل اليت تكتيس بأأمهية مزتايدة يف دمع هذا ادلور الأسايس.

طار لمتكني  .2 املرشوعات والأفراد من حامية حقوق ومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية مسؤول عن ضامن وجود اإ

نفاذ امللكية الفكرية ابلتعاون مع رشاكء حمليني  نفاذها. ويعمل املكتب يف سبيل تنفيذ اسرتاتيجية اإ امللكية الفكرية اخلاصة هبم واإ

نفاذ القانون واحلكومة للتصدي للتحدايت املتعددة واملتنامية اليت تشلكها التعدايت ع ىل امللكية ودوليني من الصناعة واإ

نفاذ بني الفكرية. ويتسم هنج التعامل مع التعدي عىل امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة بأأنه متاكمل حيث جيمع  تثقيف و الإ

أأطلق  درشعي. وقاجلهور مع توفري املعلومات الالزمة للمس هتلكني لمتكيهنم من احلصول عىل بضائع أأصلية وحمتوى رمقي 

نفاذ مكتب امللكية الفكرية  عددا من املبادرات الإدارية والطوعية اجلنائية واملدنية تتيح لأحصاب احلقوق واملسؤولني عن اإ

 القانون حزمة من التدابري اليت ميكهنم اس تخداهما للتصدي للتعدي عىل امللكية الفكرية.

                                         
 رة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية. وال راء اليت تعرب عهنا هذه الوثيقة يه أأراء مؤلفهتا ول تعرب ابلرض  *
1 e.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554480/https://assets.publishing.servic

Intangibles.pdf-in-Investment. 
2 chment_data/file/759707/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta

DCMS_Sectors_Economic_Estimates_2017__provisional__GVA.pdf. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554480/Investment-in-Intangibles.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554480/Investment-in-Intangibles.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554480/Investment-in-Intangibles.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759707/DCMS_Sectors_Economic_Estimates_2017__provisional__GVA.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759707/DCMS_Sectors_Economic_Estimates_2017__provisional__GVA.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759707/DCMS_Sectors_Economic_Estimates_2017__provisional__GVA.pdf
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املادية، ولكن تطور التكنولوجيا وطاملا اكنت جرمية امللكية الفكرية )التقليد والقرصنة( مشلكة قامئة يف عامل البضائع  .3

هتديدا مزتايدا عىل املرشوعات التجارية يف هيئة القرصنة والتقليد، عىل الرمغ مما متثل أأصبح يعين أأن جرمية امللكية الفكرية 

 تتيحه التكنولوجيا من منافع هائةل وحتدايت كبرية للمجمتع كلك.

ماكن املرشوعات التجارية سواء املرشوعة أأو غري املرشوعة أأن تس تغل ش بكة الإنرتنت يف الوقت احلارض لبيع  .4 وابإ

ىل املس هتكل بأأساليب جديدة. والقرصنة والتقليد  مشلكتان مزتايداتن تواهجان الصناعات  الإلكرتونينيمنتجاهتا وتسلميها اإ

وتشالكن خطرا عىل سالمة املس هتلكني ورفاههم. وجيب عىل احلكومة الإبداعية بل واملرشوعات التجارية بشلك عام، 

نفاذ القانون والصناعة التعاون بقدر أأكرب من الفاعلية للتصدي لهذه التحدايت اجلديدة والوقاية من اجلرمي وحتقيق  ةوهيئات اإ

نشاء وحدة  املبادرات اليت أأطلقت للمساعدة عىل حتقيق نوالاقتصاد. وممنو أ من ومس تدام للمرشوعات  هذا الهدف اإ

 ماكحفة جرمية امللكية الفكرية.

 رشطة اململكة املتحدة يفوحدة ماكحفة جرامئ امللكية الفكرية  .اثنيا

وحدة مكرسة ملاكحفة جرامئ امللكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت  2013أأنشأأت حكومة اململكة املتحدة يف سبمترب عام  .5

نفاذ القانون، مكرسة . تديرها رشطة مدينة لندن وهذه الوحدة ميولها مكتب امللكية الفكرية ويه وحدة معليات مس تقةل لإ

الصيدلنية(. وتركز  املنتجاتللتصدي جلرامئ امللكية الفكرية اجلس مية واملنظمة اليت تؤثر عىل البضائع املادية والرمقية )خبالف 

 ية.رتكب ابس تخدام املنصات الإلكرتون عىل اجلرامئ اليت تُ 

نفاذ القانون ومجموعة كبرية من السلطات احلكومية الأخرى لتنس يق  .6 وتتعاون الوحدة مع الصناعة واحلكومة وهيئات اإ

املوارد للتصدي جلرامئ امللكية الفكرية اجلس مية عرب الإنرتنت. وتأأسست هذه الوحدة ليك تكون هيئة أأساس ية لالتصال فامي 

نفاذ القانون )عىل املس تو واكلت بني   اذلي يشملامية امللكية الفكرية الأوسع املعين حبمتع اجمل ى الوطين واملس توى ادلويل( و اإ

أأحصاب احلقوق والصناعة واحلكومة والسلطات احلكومية. وتكفل حتقيق الوقاية بشلك تعاوين والتدخل والتحقيق/ املالحقة 

  جمال جرامئ امللكية الفكرية الإلكرتونية.القضائية يف مواهجة أأخطر الهتديدات اليت تؤثر عىل اململكة املتحدة يف

دارة هذه الوحدة تكوين فريق توجهييي. ويتأألف هذا الفريق من ممثلني من مكتب اململكة املتحدة  .7 وتشمل ترتيبات اإ

للملكية الفكرية ورشطة مدينة لندن وخمتلف أأحصاب احلقوق والهيئات الصناعية. وحيدد هذا الفريق التوجهييي أأهدافا 

ن الوحدة مس تقةل تنفيذاي، وتتخذ قراراهتا بشأأن القضااي اليت تقبلها اسرتاتي  جية رفيعة املس توى ويضع الأولوايت، ومع ذكل فاإ

 أأو حتيلها اإىل واكلت أأخرى وتتأألف قوات الرشطة من قوات خاصة ابلوحدة.

نفاذ القانون ما مل تكن هذه الواكةلو .8 لهيا. ل تقبل الوحدة أأي قضية حققت فهيا واكةل أأخرى لإ  قد أأحالت هذه القضية اإ

ذ تقع هذه البضائع حتت  ول حتقق الوحدة يف القضااي اليت تتعلق ابملنتجات الصيدلنية املقدلة ول ابلأغذية أأو التبغ، اإ

مسؤولية سلطات أأخرى يف اململكة املتحدة. وعند اختاذ قراراها بشأأن القضية اليت تقبل التحقيق فهيا ينبغي علهيا أأن تراعي 

 3عددا من الاعتبارات عىل النحو ال يت:

 القضية يف نطاق اختصاص الوحدة من عدمه. مدى وقوعنوع اجلرمية:  -

                                         
3 -crime/pipcu/Documents/pipcu-economic-and-support/fraud-and-k/advicehttps://www.cityoflondon.police.u

guide.pdf-referral. 

https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/Documents/pipcu-referral-guide.pdf
https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/Documents/pipcu-referral-guide.pdf
https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/Documents/pipcu-referral-guide.pdf
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قداماجلرمية املنظمة: مدى اعتبار اجلرم مدبرا  - أأشخاص يعملون مع بعضهم البعض ابس مترار عىل تنس يقه  واإ

 وتنفيذه ومدى حتديد الأشخاص املتورطني يف هذا الفعل.

الرضر واخلسارة: مدى تشكيل هذا الفعل الإجرايم خطرا حممتال عىل السالمة العامة ومدى حتقيقه خسارة  -

حلاقه رضر بسمعة صاحب احلق أأو   صاحب ادلعوى.مالية فعلية أأو متوقعة أأو اإ

ف نشاطها فتح التحقيق يف القضااي اليت توقالنشاط الإجرايم: ينبغي أأن يكون الفعل اجلنايئ قامئا. ول يُ  أ نية -

ل يف ظل ظروف اس تثنائية. القضاايالإجرايم أأو   التارخيية اإ

 من جرامئ امللكية الفكرية. ةاحلصيةل املتحقق لسرتدادالأصول: مدى وجود فرص حقيقية  اسرتدادفرصة  -

جيب أأن تتوفر و : جيب توافر مسارات حترايت اكفية متاحة لتحديد املشتبه هبم الأساس يني. جناح التقايض -

 .ةقضائيالالحقة امل حجناص احلقيقية اليت تكفل أأن ينتج عن القضية الفر 

نرتنت اليت تتعدى عىل و  .9 تضطلع الوحدة مبهمتني رئيس يتني: تركز الأوىل عىل الإجراءات اخلاصة ابلتعامل مع مواقع الإ

لكرتونيا.  حق املؤلف، بيامن هتدف الثانية اإىل احلد من بيع البضائع املقدلة اإ

 الإبداعيةالعملية  أألف.

العملية الإبداعية رشاكة رائدة بني الوحدة وصناعة الإعالن والصناعات الإبداعية ملنع املواقع اليت تتعدى حق املؤلف  .10

ذ . و ووقفها يضفي ظهور الإعالانت اخلاصة ابلعالمات الراخسة الشهرية عىل املواقع غري القانونية طابعا رشعيا عىل هذه اإ

ن تقليل عدد الإ ، املواقع دراك  املس هتلكنيعالانت من العالمات ذات السمعة سوف يساعد فاإ هذه املواقع ليست  كونعىل اإ

اتحة مصدرا يدر ادلخل عىلرمسية وليست قانونية. بل وحيول دون   .اجملرمني ادلامعني لهذه املواقع اإ

ون الوحدة عهنا، ويقدمون أأحصاب احلقوق يف الصناعات الإبداعية املواقع اليت تتعدى عىل حقوق املؤلف ويبلغ وحيدد .11

 الوحدة مدى مجموعة تفصيلية من الأدةل اليت تشري اإىل مدى مشاركة املوقع يف التعدي غري القانوين عىل حق املؤلف. وتقميا 

تعدي هذه املواقع عىل حق املؤلف وتتحقق مهنا. ويف حاةل التأأكد من حصة املعلومة تتصل الوحدة بصاحب املوقع وتعرض 

 تعاون مع الرشطة وتصويب سلوكه والبدء يف العمل بشلك مرشوع.عليه فرصة ال 

ويف حاةل تقصري املوقع يف الامتثال، ميكن اس تخدام عدة خيارات تكتيكية أأخرى تتناسب ومس توى النشاط  .12

الإجرايم اذلي مت الإبالغ عنه. وتشمل هذه اخليارات التصال مبكتب مسجل احلقول لإخطاره ابلنشاط الإجرايم ولوقف 

( املتاحة ملن يشاركون يف معليات IWLاملوقع، ولوقف الإيرادات املتحققة من الإعالانت ابس تخدام قامئة املواقع املتعدية )

لكرتونية تتيح لقطاع الإعالانت الرمقية قامئة حديثة ابملواقع اليت تتعدى  عىل البيع الرمقية. وقامئة املواقع املتعدية عبارة عن بوابة اإ

بداعية وتقدم القرائن اليت تثبت ذكل وتتحقق الوحدة مهنا. وهتدف قامئة  حق املؤلف ويه املواقع اليت حتددها الصناعات الإ

ىل أأن يس تخدم املعلنون  والوسطاء ال خرين هذه القامئة ابعتبارها أأداة لسالمة العالمة والامتناع  توالواكلاملواقع املتعدية اإ

عالانت عىل هذه املواقع غري القانونية. ووقف الإعالانت جزء همم من العملية الإبداعية لأن الإعالن من  اعرتاض /عن وضع اإ

 2015ح الإجرامية. وخلُص تقرير صادر عام تحقق املواقع اليت تتيح ادلخول عىل حمتوى متعٍد هذه الأرابل العنارص الأساس ية 

حدى ادلراسات( يف Digital Citizens Allianceعن التحالف الرمقي للمواطنني ) يرادات تقدر  589اإىل حتقيق  اإ موقعا اإ
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نكوروبو 4 2014 دولر أأمرييك من الإعالانت يف عام 209مببلغ  يف عام  Incorpo، يف حني توصل تقرير أأصدرته مؤسسة اإ

ويف الفرتة ما بني عايم  5موقع غري مرصح به يف الاحتاد الأورويب. 250أأن الإعالن هو مصدر الإيرادات الأول لأعىل  2015

نفاق عىل الإعالن  73حدث تراجع بنس بة  2015وأأغسطس  2013 عالن أأعىل الرشاكت يف معدلت الإ يف املائة يف اإ

 ف.ابململكة املتحدة عىل املواقع املتعدية عىل حق املؤل

ن ابلوحدة أأيضا هذه املنظامت لتعزيز الرساةل )مبا يف ذكل اخلاصة ابلعالمات وواكلت الإعالن ووزار الضباط العامل .13

عالهنا عىل املواقع اليت تنخرط يف أأفعال القرصنة الرمقية. ومتت توعية هذه املنظامت بتورطها وأأبدت  والش باكت( اليت تبني اإ

 6.قامئة املواقع املتعدية الاشرتاك يفاملنظامت اس تعدادها 

، قررت اللجنة املعنية ابلقامر أأن يكون وضع الإعالانت الرمقية مبسؤولية رشطا من رشوط 2016يف أأكتوبر و .14

ويعين هذا الرشط أأن اجلهة  7بريطانيا العظمى. عىل مس توىالقامر اذلين يس هتدفون املس هتلكني  الرتخيص جليع مشغيل

عالانت عىل املواقع غري القانونية وجيب علهيا أأن تتخذ لك اخلطوات املعقوةل احلاصةل عىل الرتخيص جيب أأن مت  تنع عن وضع اإ

يف املائة يف  87لضامن الزتام مجيع الأطراف الثالثة اليت تتعاقد معها بنفس الهنج. وقد أأوحضت الأمثةل وجود تراجع بنس بة 

املواقع غري القانونية اليت تتعدى عىل حق املؤلف يف أأول اثين الإعالانت اليت يعرضها مشغلو القامر من حاميل الرتاخيص عىل 

 8اعتبارا من النص عىل هذا الرشط.فقط عرش شهرا 

 معلية أأش يكو .ابء

مبادرة للرشاكة فامي بني مجموعة من العالمات ومنظامت حامية العالمات وجسالت الإنرتنت  Ashikoمعلية أأش يكو  .15

نرت  ىل العمالء دون علمهم. لوقف بيع البضائع املقدلة عرب الإ يس تخدم اجملرمون يف الوقت احلارض مواقع مت تصمميها بشلك و نت اإ

احرتايف وتبدو حقيقية الغرض الوحيد مهنا هو تضليل املس هتلكني حبيث يتصوروا أأهنم يشرتون بضائع رشعية. ويُقبل املبلغ 

ما اذلي يدفعه املس هتكل ولكن عادة تسلمه جبودة أأدىن بكثري مما ينبغي أأن يكون أأو غري أ من. ل يتسمل املس هتكل املنتج أأو ي  اإ

 ."uk."وابلإضافة اإىل حامية املس هتلكني حتمي هذه املبادرة أأيضا سالمة احلقل 

نفاذ القانون الوطنية  .16 ىل الوحدة من خمتلف املصادر اليت تشمل واكلت اإ وتقدم تقارير تتعلق مبواقع البضائع املقدلة اإ

الرشطة الأورويب )اليوروبول( وهيئة معايري التجارة ومن العالمات الفردية اليت تلمتس احلصول عىل وادلولية، مثل مكتب 

لكرتونيا ومنعها.  مساعدة يف وقف املواقع اليت تبيع منتجات مقدلة اإ

)أأي مكتب تسجيل  Nominetتتحقق الوحدة من املعلومات املقدمة وحتيل أأية مواقع متعدية اإىل ش بكة نومينت و  .17

( وحتدد اجملال اذلي يس تخدم يف هذا النشاط الإجرايم. ومن مث تطلب ش بكة من مكتب املسجل "uk."امس احلقل 

                                         
(، الأموال السلمية ل تزال عرضة لالحنراف: لصوص العامل الرمقي واختطاف نشاط الإعالانت الإلكرتونية، متاح 2015التحالف الرمقي للمواطنني )مايو  4

 عىل الرابط ال يت:

goodstillbad.pdfhttps://www.digitalcitizensalliance.org/clientuploads/directory/Reports/. 
نكوروبو )مارس  5  ي مبوجب حق املؤلف دون موافقة يف الاحتاد الأورويب.(، مصادر متويل املواقع: اإاتحة احملتوى احملم2015مؤسسة اإ
6 sites-pirate-on-advertising-tackles-creative-uk.org.uk/operation-https://www.fact/. 
نلكرتا واسكوتلندا وويلز. ويوجد هجاز تنظمي منفصل لصناعة القامر يف أأيرلنداالشاملية.بريطانيا العظمى تشم 7  ل اإ
  انظر 8

ive_prevents_millions_of_pounds_enhttp://news.cityoflondon.police.uk/r/842/operation_creat. 

https://www.digitalcitizensalliance.org/clientuploads/directory/Reports/goodstillbad.pdf
https://www.fact-uk.org.uk/operation-creative-tackles-advertising-on-pirate-sites/
http://news.cityoflondon.police.uk/r/842/operation_creative_prevents_millions_of_pounds_en
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ن اتضح وقوع اخملالفة تتخذ خطوات ملنع اس تخدام امس  التحقيق يف أأسامء احلقول ذات الصةل خملالفهتا الرشوط والأحاكم، واإ

)أأو حىت انهتاء صالحية الامس، أأي الأجلني أأقرب(. ويف حاةل عدم اختاذ مكتب املسجل شهرا عىل الأقل  12اجملال ملدة 

جراءات يف غضون   ساعة من تلقي الطلب، سوف تلمتس الوحدة من الش بكة التحقيق يف امس احلقل. 48اإ

عىل  وقف احلقل أأحد س بل الانتصاف عند خمالفة رشوط وأأحاكم اس تخدام ش بكة نومينت، اليت تشمل املوافقةو  .18

بضائع مقدلة  .ukويف حاةل بيع املواقع اليت حتمل احلقل  9الامتناع عن اس تخدام امس احلقل يف أأغراض غري مرشوعة.

وقانون الغش والتدليس  1994)وترتكب بذكل جرامئ مبوجب ترشيعات اململكة املتحدة، مثل قانون العالمات التجارية لعام 

ىل املس هتلكني يف اململكة املتحدة(، فيسهل نسبيا اعرتاض هذه امل2006لعام  . من خاللها واقع ومنع وصول البضائع املقدلة اإ

غالق ما يزيد عىل   موقعا يبيع بضائع مقدلة. 66500وقد جنحت معلية أأش يكو يف اإ

 الأخرىالأنشطة التنفيذية  .جمي

فكرية يف مجيع أأحناء اململكة جبانب العملية الإبداعية ومعلية أأش يكو شاركت الوحدة يف التصدي جلرامئ امللكية ال .19

للتصدي لبيع الوسائد الهوائية املقدلة عىل  الس ياراتاملتحدة وابلتعاون مع الرشاكء ادلوليني. ويشمل هذا العمل مع صناعة 

دانة موردي خدمات البث التدفقي غري املرشوعة.eBayموقع   ، ووقف مركز للبث التدفقي لربامج التلفاز عامليا، وضامن اإ

( عن معليهتا الأخرية. فتساعد معلية 2019أأبريل  26)الوحدة مؤخرا يف اليوم العاملي للملكية الفكرية  وأأعلنت .20

حضااي مواقع البضائع املقدلة عىل اسرتداد ما دفعوه. واملس هتكل اذلي يشرتي بضائع مقدلة دون أأن  Chargewellتشارجويل 

ىل الوحدة اليت تسيدرك ويُ   اعده عىل اسرتداد نقوده.بلغ عهنا مرصفه سوف يوجه اإ

 من القيام مبا ييل: 2013ونتيجة لهذا النشاط متكنت الوحدة منذ بدء معلها يف عام  .21

 مليون جنيه اسرتليين؛ 719اعرتاض وقوع جرامئ ملكية فكرية تبلغ قميهتا  -

غالق ما يزيد عن  -  موقعا يشتبه يف بيعه بضائع مقدلة؛ 66500اإ

ضافة  - يقاف  1646اإ ىل قامئة املواقع املتعدية مع اإ ضافيا. 1861موقعا اإ  موقعا اإ

 [الوثيقة]هناية 

                                         
 انظر رشوط وأأحاكم ش بكة نومينت اخلاصة بتسجيل امس احلقل، متاحة عىل الرابط ال يت: 9

https://media.nominet.uk/wp-content/uploads/2018/05/22141655/Ts-and-Cs-of-Domain-Name-Registration.pdf. 
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