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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   0224مارس  5اإ

 
 

 اإلخطارزيد كثريا عن جمرد يإجراء اإلجراء اإلداري والقضائي املتعلق بأعمال التعدي عرب اإلنرتنت: 
 السحبو

عدادمن  واملنسق القانوين للشعبة الثانية التابعة للجنة امللكية الفكرية يف  الأولاملستشار القانوين خوريخ اكنس يو ميليا،  اإ
س بانياالعامة للملكية الفكرية الإدارة  *، اإ

عىل حق بأأعامل التعدي  وجز اجلوانب التالية من الإجراء الإداري والقانوين الإس باين املتعلقيتناول هذا العرض امل .2
؛ )اثلثا( أأبرز املعامل فامي يتعلق ابخلربة اليت مت )اثنيا( القمية املضافة للإجراء؛ وصف للإجراءاملؤلف واحلقوق اجملاورة: )أأول( 

 .؛ )رابعا( اخلطوات التاليةحتديدهااليت مت اكتساهبا حىت الآن والعقبات 

جراء الإداري أأول.  والقضايئ وصف خمترص للإ

بأأعامل التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت يرتكهبا مقدمو  الإداري والقضايئ املتعلق مت وضع الإجراء .0
ليه خدمات جممتع املعلومات بشأأن  0222مارس  4الصادر يف  2/2011 "( مبوجب القانون"الإجراءبلكمة فامي ييل  )واملشار اإ

من أأجل تنظمي أأداء  0222ديسمرب  32الصادر يف  1889/2011 املرسوم املليك الإجراء هذا ، ورشحالاقتصاد املس تدام
ليه فامي ييل   "املرسوم املليك"(. بعبارةجلنة امللكية الفكرية )واملشار اإ

 وفقا للمرسوم املليك املذكور. 0220مارس  2الإجراء يف ذا وبدأأ العمل هب .3

                                                
*

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.  آراء املؤلف وليست ابلرضورة أ  الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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 الأساس ية وموضوعاته وعنارصه الإجراء هدف

حدى خدمات جممتع  يف أأي تعد عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة الإجراء هدفيمتثل . الهدف .4 يمت ارتاكبه من خلل اإ
وتشمل "حقوق امللكية الفكرية" حق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأو ذات الصةل احملددة يف النص الإس باين املوحد املعلومات. 

 لقانون امللكية الفكرية.

ىل الوضع القانوين، وهو ما يعين  الإجراءيمتثل الغرض من . الغرض من الإجراء .5 يقاف جمرديف العودة اإ سلوك  اإ
عطاء الأولوية عىل النحو املوحض فامي ييلويف سبيل حتقيق هذا الهدف، التعدي.  لحذف الطوعي للمحتوى املعروض ل، يمت اإ

ىل هذا احملتوى تعطيلبشلك غري قانوين أأو  ذا مل يمت التعاون هبذه الطريقة، . من قبل الطرف املسؤول عن التعدي النفاذ اإ فاإ
يقافجاز اختاذ تدابري تشمل   يف الأرايض الإس بانية.عىل الأقل خدمات الوس يط هبدف وقف التعدي،  اإ

أأهنا قد مت التعدي علهيا، أأو ممثلوه، مبا يف  ريئاليت أأي ماكل حلق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة . املس تفيد من الإجراء .6
 ذكل هيئات الإدارة امجلاعية.

هو مقدم خدمة جممتع املعلومات اليت يمت ارتاكب التعدي من خللها.  الإجراءاملس هتدف من . الإجراءاملس هتدف من  .7
، EC/1998/48ه الأورويب املعدل ابلتوجي EC/1998/34ويأأيت تعريف "خدمة جممتع املعلومات" من التوجيه الأورويب 

مقدم اخلدمة "نشاطا اقتصاداي" من خلل اخلدمة، ول يشمل ذكل اخلدمات اليت يؤدي وهو يشرتط، مضن مجةل أأمور، أأن 
ىل سلوكيات من قبيل املشاركة يف امللفات عىل ش باكت  الإجراءغطي يول الشخصية(.  تاكملدوانيقدهما الهواة ) النظري اإ

وجيب القيام ابلسلوك املعين من أأجل حتقيق رحب مبارش أأو غري مبارش أأو ( من جانب املس تخدمني العاديني. P2Pالنظري )
 .مايلجيب أأن يتسبب أأو يكون من احملمتل أأن يتسبب يف رضر 

خطار مقديم خدمات الوساطة يف الإنرتنت ابعتبارمه أأطرافا معنية. . عنيةامل خرى الأ طراف الأ  .8 ذا مل حيذف ينبغي اإ فاإ
املتعدي احملتوايت أأو اخلدمة املتعدية طواعية، وجب عىل مقديم خدمات الوساطة هؤلء التعاون مع جلنة امللكية الفكرية. 

ىل : مقدمو اخلدمات التالية ومه 34/2002وخيضع هؤلء الوسطاء للقانون  ؛ والبث عربهاالإنرتنت ش بكة خدمات النفاذ اإ
 أأو حمراكت البحث. الربط؛ وخدمات ؛ وخدمات التخزينالتخزين املؤقتوخدمات 

جراءتضطلع بتنفيذ . الهيئة اخملتصة .9 لإدارة العامة للملكية ابويه هيئة للجنة امللكية الفكرية، الشعبة الثانية التابعة  اإ
دارات وزارية خمتلفة، مهنا الرتبية )وزارة  الفكرية والثقافة والرايضة( أأعضاؤها من املوظفني رفيعي املس توى وتقوم بتعييهنم اإ
ووزارة الصناعة والطاقة  –ويه الهيئة اخملتصة فامي يتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  –والثقافة والرايضة الرتبية وزارة 

 .الشعبة الثانيةرئاسة  وزير ادلوةل للثقافةتصالت. ويتوىل ويه الهيئة اخملتصة فامي يتعلق ابل –والس ياحة 

 ملخص الإجراء

ل بناء عىل طلب أأحصاب احلقوق أأو ممثلهيم دون غريمه.  الإجراءل يبدأأ تنفيذ  .22 وجيب أأن تتحقق يف هذا الطلب اإ
ىل حد ما، الرشوط املطلوبة مبوجب أأنظمة مجموعة من الرشوط املنصوص علهيا يف املرسوم املليك،  الإخطار ويه متاثل، اإ

لفية املعمول هبا يف بدلان أأخرى، مثل احملتوى املتعدي وحسب   .يف الولايت املتحدةالرمقية قانون حق املؤلف للأ

ىل التحقق من وجود  مس بقة أأعامل حفصوتس بقه مرحةل جترى فهيا  تلقائيا يتقرررمسيا  الإجراءلكن بدء  .22 تريم اإ
أأعامل وتشمل مات الوساطة املعنية يف لك حاةل. خدمقديم وكذكل التعدي املبلغ عنه وحتديد مرتكب أأو مرتكيب التعدي، 

ىل عدة هجات مهنا  الفحص صدار عديد من طلبات احلصول عىل معلومات، تكون موهجة اإ  ومقدمالقيام بأأنشطة عديدة واإ
اليت اكن مقدم اخلدمة موضوع الفحص  وغري ذكل من اجلهاتن، ووحامية اخلصوصية، واملسجل التخزين والإعلن خدمات
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ذن قضايئ عند سؤال أأي من  الطلباتوينبغي توضيح أأن هذه ة هبا أأو ل يزال عىل علقة هبا. عىل علق جيب أأن تصدر ابإ
 .عىل احلقوق يةمتعدهجة يدعى أأهنا مقديم خدمات جممتع املعلومات أأن يتعاون يف حتديد 

يصف أأعامل الفحص اليت أأجريت وفقا  الإجراءات الأوليةوفور اكامتل مرحةل أأعامل الفحص املس بقة، يوضع تقرير عن  .20
 كأدةل ظاهرة.وهكذا ميكن الاس تفادة من الوثيقة املذكورة الإجراءات الإدارية،  لحئةللرشوط املنصوص علهيا يف 

ن اكنت نتيجة أأعامل الفحص سلبية، أأي .23  الإجراءاتأأنه مل يثبت وقوع أأي تعد، يمت اعامتد اتفاق عىل عدم مواصةل  واإ
ىل عدم وجود هدف   .للإجراءنظرا اإ

جيابية، أأي أأنه ثبت ابلفعل وقوع تعد، تصدر  .24 ن اكنت نتيجة أأعامل الفحص اإ للجنة امللكية الشعبة الثانية التابعة أأما اإ
داراي يتضمن العنارص التالية: )أأ( رمسيا،  الإجراءاتفاق لبدء  يف شلكقرارا أأوليا،  الفكرية حبيث تكون هذه الوثيقة قرارا اإ

ىل احملتوى و جممتع املعلومات املتعدية؛ )ب(  خدماتعن  (املسؤولنيأأو )املسؤول  دحتدي شارة اإ أأنه مت التعدي  اذلي ريئاإ
ىل املاكن اذلي ميكن العثور فيه عىل هذا ااملذكورة  اخلدمةبواسطة عليه  شارة اإ ىل  الطلبحملتوى؛ )ج( واإ املسؤول املوجه اإ

ساعة أأو تقدمي احلجج اليت يراها ملمئة، كوجود ترصحي  48أأهنا متعدية حلذف احملتوى املعين يف غضون  اليت ريئ اخلدمةعن 
آخر يف دفاعه. معمول بهأأو حد قانوين   أأو أأي ظرف أ

خطار مجيع الأطراف يف  .25  48ومجيع أأحصاب املصاحل فهيا ابتفاق البدء، ومبجرد انقضاء املهةل البالغة  الإجراءويمت اإ
ذا اكن احملتوى مت حذفه أأم ل، ويمت تدوين نتاجئ أأعامل الفحص هذه يف  تقرير عن ساعة، يبدأأ تنفيذ أأعامل الفحص للتحقق مما اإ

 .الإضافية الإجراءات

ن ثبت أأن احملتوى مت حذفه، توقف  .26 مع مراعاة أأن يمت الإجابة دون اختاذ أأية خطوات أأخرى،  الإجراء الشعبة الثانيةفاإ
 الادعاءات اليت تقدمت هبا الأطراف أأثناء الإجراءات.عىل مجيع  الإجراءيف حمك وقف 

ن ثبت أأن احملتوى مل يمت حذفه، تصوغ  .27 لك ادعاءات الأطراف وجتيب اقرتاحا حلمك هنايئ، تراعي فيه  الشعبة الثانيةواإ
ذا مل ميتثل املتعدي ح قرارا ملمئا، علهيا، وتقرت  لزامية اإ وحتدد تدابري للتعاون فامي يتعلق خبدمات الوساطة اليت ميكن أأن تصبح اإ

 للحمك.

لهيا ابمس " .28 خطار الأطراف ابلقرتاح بغية السامح هلم ابدلفع حبججهم الهنائية، املشار اإ " يف البياانت اخلتاميةمث يمت اإ
 فرتة مخسة أأايم.املرسوم املليك، يف غضون 

حكام هنائيا تتخذ فيه قرارا حاسام بشأأن القضية، فتأأمر،  الشعبة الثانيةتصدر املذكورة،  البياانت اخلتاميةويف ضوء  .29
 لمئة.التعاون املحيامث أأمكن، حبذف احملتوى اذلي ثبت أأنه متعد وحتدد تدابري 

ساعة حلذف احملتوى. ومبجرد انقضاء  04عدية عىل همةل ووفقا للمرسوم املليك، حيصل مقدم خدمة جممتع املعلومات املت .02
عداد تقرير هنايئ عن  ذا اكن احملتوى قد مت حذفه وتقوم بناء عىل ذكل ابإ أأما . الإجراءاتاملهةل، تتحقق جلنة امللكية الفكرية مما اإ

ذا وجدت جلنة امللكية الفكرية  ىل ملف القض اإ ضافة التقرير اإ ، ويمت اذلي يودع يف احملفوظاتية، أأن احملتوى مل يمت حذفه، يمت اإ
خطار الأطراف بذكل.  اإ

ذا ثبت أأن احملتوى مل يمت حذفه،  .02 يلزم احلصول عىل ترصحي قضايئ لتنفيذ تدابري التعاون اليت حددهتا جلنة امللكية واإ
وقيام قدمة للموقع الإلكرتوين املتعدي؛ التخزين امل قطع خدمةيف ، عىل حسب احلاةل، اليت ميكن أأن تمتثلالفكرية يف حمكها، 

ىل الإنرتنت س بانيا مشغيل خدمة النفاذ اإ وقيام املسؤولني عن حمراكت البحث ؛ املوقع الإلكرتوين املتعدي جبحب العاملني يف اإ
 ى املتعدي.اليت تس تضيف احملتو  عناوين املواقع الإلكرتونية فهرسمن   تفتح احملتوى املتعدي أأو حذفهاالروابط اليت تعطيلب 
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خطار الأطراف بذكل، و  .00 ذا منح القايض الترصحي لتنفيذ التدبري، يمت اإ الوساطة املعنية  خدماتاملسؤولون عن لزم ي  فاإ
يقاف عاما واحدا، ول حيول ذكل دون  ةساعة عىل الأكرث. وتبلغ املد 70 ابلمتثال لأمر الإيقاف يف غضون القصوى لهذا الإ

ذا قررت جلنة امللكية الفكرية أأن مدير  يقاف اإ  املتعدية أأوقف سلوكه املتعدي. اخلدمةرفع هذا الإ

جراءالقمية املضافة  اثنيا.  للإ

ننا )حىت اليوم( ليس دلينا "رصاصة فضية" قادرة، بنفسها، عىل تسوية هو معروف بصفة عامةا وفقا مل .03 ، فاإ
 الإنرتنت.عرب املشالكت اليت تتسبب فهيا الأنشطة اليت تتعدى عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

ىل  .04 ن الكثريين يتفقون عىل أأن أأنشطة "ماكحفة القرصنة" جيب أأن تستند اإ ثلثة أأراكن أأساس ية: ويف الواقع، فاإ
ذاكء الوعي؛ والرتوجي للعروض القانونية  اجلديدة؛ وتدابري حامية حق  وطلباهتموفقا لحتياجات املس تخدمني  املعدةلالتثقيف واإ

ىل  احلكويماملؤلف واحلقوق اجملاورة، واليت تشمل الك من التدخل   .التنظمي اذلايتوالتدابري اليت تستند اإ

وليس هذا هو الوقت املناسب للحديث عن الركنني الأولني؛ وذلكل سأأركز ابختصار عىل الركن الثالث: تدابري  .05
جراءاتاليت ترتاوح بني  الإجراءاتمن مجموعة كبرية امحلاية. ويه تدابري تغطي بدورها  أأوامر التوقف امحلاية اذلاتية الأولية ) اإ

خطار والسحب شمل الأنظمة اخلاصة ت و ة واجلنائية، القانونية املدني الإجراءاتو  (والامتناع التنظمي وغريها من أأنظمة للإ
 )"تتبع املال"( يف نطاقات الإعلن ووسائل ادلفع. اذلايت

طار هذه اجملموعة ويف  .06 ل حمل القنوات حيأأن  2/2011يف القانون  الإجراء املنصوص عليهاول حيمن التدابري، ل اإ
ضافية. ويف هذا الصدد، ينص الترشيع الإس باين رصاحة عىل أأل متس الأخرى،  منا حتاول توفري قمية مضافة اإ  الإجراءاتواإ

جراءاتبتطبيق أأية  الإجراء اليت تتخذ مبوجب هذا اس تخدام ماليك مدنية أأو جنائية، كام أأنه من انفةل القول أأل متس  اإ
 القامئة.الإخطار والسحب احلقوق لآليات 

خطار والسحبنظام بس يط  الإجراء وكأنهبدو ي وللوهةل الأوىل،  .07 ، مع مسة ممزية واحدة تمتثل يف شلك عنرص للإ
 .احلكويمالتدخل 

ل أأن  .08  تكل.الإخطار والسحب وفر قمية مضافة تتجاوز كثريا تكل اليت توفرها أأنظمة ي الإجراءاإ

 العنارص التالية فامي يتعلق ابلقمية املضافة: الإجراءوفر يو  .09

  سامء ماليك لأ الإنرتنت توضيح عدم وينبغي تذكُّر أأن . الإجراءشملها ي حتديد املتعدين والأطراف الأخرى اليت
ن عد من أأفضل وسائل "امحلاية" اليت متكهنم من الإفلت من القصاص. ياملواقع الإلكرتونية املتعدية  ومن مث فاإ

ىل الأمام من أأجل حتميلهم مسؤولية أأفعاهلم غري القانونية التحديد  املوثوق به لهؤلء الأشخاص يشلك خطوة هائةل اإ
ىل الإغلق الطوعي ملواقع الإنرتنت اليت اكنوا يشغلوهنا.  وغالبا ما يؤدي اإ

  ل سلطة حكومية خمتصة جراء تقميم تدخُّ طار اإ  للتقايضمجيع احلجج والادعاءات الصادرة عن الأطراف، يف اإ
 السلمي. التقايضحيرتم متاما مبادئ 

  صدار قرار بشأأن وجود تعد عىل حقوق امللكية قيام سلطة حكومية خمتصة، حيامث اكن ذكل ملمئا، ابإ
ل ومسبب ومربر.  الفكرية، من خلل حمك مفصَّ

  ىل ذكل، ينطوي الأمر جعل نفس عن ابلمتناع احملتوى أأو تعطيل النفاذ عىل الزتام  بسحبوابلإضافة اإ
 احملتوى متاحا يف املس تقبل.
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  يقاف القطعالفوري لتدابري الاعامتد يف حاةل عدم قيام املتعدي وساطة ال خدماتاليت يتخذها مقدمو  أأو الإ
ىل   هنايئ للقضية. حلحبذف احملتوى مبجرد التوصل اإ

  ضطلع يم، مبعىن أأن الوساطة الأخرى بسلوك التعدي من جانب زابئهن خدماتمقديم دلى  فعليةتوليد معرفة
ىل احملتوى املتعدي يف حاةل عدم حذف هذا فامي يتعلق  بذل العنايةمبهمة  اخلدماتهذه مقدمو  ابلتعطيل ادلامئ للنفاذ اإ

 احملتوى طواعية.

ىل  .32 ضافيا يف  الإجراء مبعزل، بل ابعتبارهوهكذا، ل ينبغي النظر اإ متاح ملاليك احلقوق اذلين  صندوق أأدواتعنرصا اإ
 جيب أأن خيتاروا يف لك حاةل توليفة التدابري الأكرث جناحا وكفاءة.

 حتديدهااليت مت أأبرز املعامل فامي يتعلق ابخلربة اليت مت اكتساهبا حىت الآن والعقبات  .اثلثا

ومت ، طلب للرشوع فيه 422، تلقت جلنة امللكية الفكرية حوايل 0220مارس  2حزي النفاذ يف  الإجراءمنذ دخول  .32
جراء   [.0223ديسمرب  بتارخيلبياانت املقدمة ل املس بقة يف لك حاةل مهنا ]وفقا  أأعامل الفحصاإ

يف (، 335)حوايل  ينبغيوالانهتاء مهنا كام  422ابملائة من تكل الطلبات البالغ عددها  82وقد متت معاجلة أأكرث من  .30
ما  52الأولية. ومل يس تمكل حوايل  أأعامل الفحص% الباقية يف طور 02حني ل تزال  ابملائة من الطلبات لأس باب خمتلفة: اإ

ومت التقدم هبا كجزء من حماوةل لإعاقة معل اللجنة، أأو لعدد من الأس باب الأخرى.  لأهنا اكنت معيبة عن قصد بطبيعهتا
من أأجلها )حتديد  الإجراء لأغراض أأخرى ختالف تكل اليت وضعالطلبات يف الواقع حماولت لس تخدام  مفثل، اكنت بعض

ىل النظري( ش باكت مس تخديم  أأو مت التقدم هبا فامي يتعلق حبالت اس تخدام ملصنفات محمية يشملها القانون بوضوح النظري اإ
 لتقييدات(.ل )تطبيق 

ما أأهنا  .33 بدأأت بشلك رمسي (، أأو 02مل تس تمكل بسبب زوال التعدي بعد ذكل )أأكرث من أأما احلالت املتبقية، فهيي اإ
لكرتونيا، مهنا  92ومشل ذكل أأكرث من ابملائة( حذف احملتوى طواعية ) 222حيث ترتب علهيا لكها )تقريبا(  62) موقعا اإ

غلقها متاما( دون  28حوايل  ىل الامت اإ  وساطة الإنرتنت لتنفيذ تدابري الإيقاف. خبدماتس تعانة الاضطرار اإ

ىل احلذف الطوعي  بعدم الاس متراريف شلك أأحاكم الرمسية  الإجراءاتوقد جاء معظم القرارات النامجة عن  .34 نظرا اإ
هناء اثنيت عرشة حاةل من خلل اذلي أأعقب طلب احلذف الأول اذلي أأصدرته اللجنة.   .أأحاكم هنائيةومت اإ

 ت اليت مت البدء فهيا رمسيا للجنة الفرصة لوضع معايري موضوعية خمتلفة:وقد أأاتحت هذه الإجراءا .35

 اللجنة يف جمال حق املؤلف املذهب اذلي أأسس ته احملمكة العليا الإس بانية فامي يتعلق ابخلدمات اليت  طبقت
نرتنت(   ؛1بوجود التعدايت" فعلية"معرفة واليت دلهيا تعترب بصفة أأولية خدمات وس يطة )ربط مواقع الإ

  التابعة للحتاد الأورويب فامي يتعلق ابلمتيزي بني خدمات وطبقت اللجنة املذهب اذلي وضعته حممكة العدل
عىل تعرف ال يتيح لها لأهنا تلعب دورا فعال نظرا املسؤوةل عن احملتوى واحملايدة والتقنية واخلدمات  السلبيةالوساطة 

 ؛2مراقبتهاحملتوى املتعدي أأو 

                                                
1

 .0222فرباير  22الصادر يف  72/2011مضن غريها يف حمك ادلائرة املدنية ابحملمكة العليا رمق  
2

يباي  L’Oréal SA، يف قضية لورايل 0222يوليو  20( الصادر يف ةالرئيس يادلائرة )العدل انظر، من مضن أأش ياء أأخرى، حمك حممكة   آخرين ضد اإ وأ
نرتانشوانل  آخرين،  eBay International AGاإ  .C-324/09 القضيةوأ
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  أأو داخلية روابط اذلين يقدمون  مواقع الربط الإلكرتونيةواعتربت اللجنة، يف ظروف معينة، أأن مديري
ىل ال  روابط احملتوى املعروض بشلك غري بتوطني يقومون عىل حنو منتظم وفعال وعن عمل نظري واذلين ال نظري اإ

املعنية، وذلكل ينبغي اعتبارمه متعدين، قانوين، يتعدون عىل حقوق التصالت الاقتصادية والعامة الاس تئثارية 
 وليس جمرد وسطاء أأو أأطراف أأخرى.

 :حتديدهاوترد فامي ييل العقبات الرئيس ية اليت مت  .36

  ىل الس ياسات املتعلقة بدقة بياانت تسجيل أأسامء احلقول "(، com.عىل الإنرتنت )مثل " العامةالافتقار اإ
التخزين  خدماتقديم الاس تعانة مب أأسامء احلقول، ول س امي عندوهو ما جيعل من الصعب للغاية حتديد ماليك 

" es.يف اخلارج. وعىل النقيض مبارشة من هذا الوضع، يضمن الإطار املطبق عىل " اذلين تقع مقارمهوالإعلن وادلفع 
لغاء امس احلقل من خل ميكن أأن يؤدي الإخفاق فيهاذلي ملاليك أأسامء احلقول،  التحديد ادلقيق ىل اإ جراء رسيع اإ ل اإ

 ؛للتقايض

  خفاء بياانت حتديد الهوية خلدمات حامية اخلصوصية أأو  املكثفالاس تخدام عىل  ابحلقول العامةفامي يتعلق اإ
 الإنرتنت؛

  خدمات ادلفع أأو الإعلن  تغطيةدون الإنرتنت التقنية،  خدمات وساطةتقييد التدابري التعاونية املوهجة حنو
 عرب الإنرتنت؛

  وهو ما ل يسمح حاليا بوضع أأنظمة لأخذ العينات فامي يتعلق الفردية، املصنفات عىل  لإجراءامن الرتكزي الزائد
 أأو املوضوعات املتعدى علهيا يف ظروف مشاهبة لتكل السائدة يف احلالت موضع التحقيق؛ ابملصنفات

  ىل الرشوط املس بقة فامي يتعلق بطلبات الرشوع يف واليت قد تتطلب أأقل جمهود ممكن فامي  ءالإجراالافتقار اإ
يتعلق ابمحلاية اذلاتية من جانب املالكني املترضرين؛ أأو أأدىن مس توى ممكن من الأمهية للتعدي املكتشف فامي يتعلق 

 ، أأو املوضوع، أأو زائري املوقع الإلكرتوين املتعدي.املصنفاتبعدد 

 اخلطوات التالية رابعا.

درااك .37 هنا تعمل عىل جهبتني رئيس يتني: واإ  من احلكومة الإس بانية للصعوابت اليت مت حتديدها، فاإ

  طار أأكرث توازان يف حتديد ماليك أأسامء احلقول العامة اذلين ميارسون نشاطا اقتصاداي، العمل من أأجل تطوير اإ
 )الإياكن(؛قام املعينة هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأر وذكل من خلل العمل الثنايئ والعمل داخل 

 :الهنوض ابلإصلحات املتعلقة ابلإطار التنظميي املعمول به حاليا 

دخال التحسينات  (أأ  ) الهنوض مبرشوع تعديل قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اذلي سينطوي عىل اإ
 التالية:

ي تلعب دورا يف الاس تغلل الاقتصادتطورة ذات الروابط امل توضيح أأن مواقع الإنرتنت  -
 مىت اكنت هذه املواقع تعرض خصائص معينة؛هذه املواقع توطهنا اليت  للمصنفات

متكني جلنة امللكية الفكرية من توس يع نطاق املصنفات أأو املوضوعات الواجب حاميهتا يف لك  -
 ؛ملف قضية



WIPO/ACE/9/21 
7 
 

وضع حد أأدىن للرشوط املتعلقة ابلإبلغ املس بق عن التعدايت واجلهود املس بقة املتعلقة  -
 ابمحلاية اذلاتية؛

مع  –توس يع نطاق مجموعة تدابري التعاون لتشمل مقديم خدمات الإعلن وادلفع الإلكرتوين  -
 القيام يف الوقت نفسه بتدعمي حلول التنظمي اذلايت يف هذه اجملالت؛

دارية عىل من يكررون القيام بأأعامل التعدي؛ -  فرض عقوابت اإ

 نيني يف جمالت ادلفع والإعلن؛تدعمي التنظمي اذلايت دلى الوسطاء التق  -

 حتسني التدابري الإجرائية املدنية املتعلقة بتحديد املتعدين عىل نطاق واسع. -

صلحات القانون اجلنايئ اليت ستسد الهوة املمتثةل يف عدم امللحقة اجلنائية للسلوك اذلي  (ب ) الهنوض ابإ
نرتنت بغيل  املتطورالتوطني ينطوي عىل   ة حتقيق الرحب وعىل حساب الغري.لمحتوى املتعدي عىل الإ

 ]هناية الوثيقة[


