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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
 1024مارس  5اإىل  3جنيف، من 

 
 

 اآلليات الطوعية ملعاجلة االنتهاكات على شبكة اإلنرتنت

عدادمن   (www.mpaa.orgامجلعية الأمريكية لقطاع الأفالم السيامنئية )ماراين غرانت، النائبة الأوىل لرئيس الس يدة  اإ

 معلومات أأساس ية أألف.

نفاذ )يتضمن  .2 الإجراءات والتدابري الوقائية أأو ( ACEبرانمج معل ادلورة التاسعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ اجلارية بغية احلد من جحم السلع املزورة أأو املقرصنة يف السوق.  تس تعرض هذه الورقة ,التجارب الناحجة لتمكةل تدابري الإ

مدادات املالآليات الطوعية ) واد وتسمى أأيضا الربامج( اليت نُفّذت )أأو جاري تنفيذها( يف خمتلف الأسواق هبدف تقليص اإ
ماكنية طلب املس هتلكني عىل السلع القانونية واملرخصة. و هذه الورقة، لأغراض اخملالفة، واحلد من الطلب علهيا وزايدة اإ

جراءات ذات أأثر يف س ياق حامية حقوق  آليات" أأي اتفاقية أأو اإ (، وتُعترب الآلية IPRلكية الفكرية )امل يُقصد بلكمة "أ
ن مل يكن وجودها مفروضا مب ن اكن ا"طوعية" اإ لقي هذه الورقة ت,دلافع اإىل وجودها هو القانون(. وجب قانون )حىت واإ

الضوء عىل بعض الآليات الطوعية يف قطاعات حمددة، واليت يضطلع هبا املشاركون يف النظام الإيكولويج عىل ش بكة 
املس هتلكني. سوف تش متل الإنرتنت، جنبًا اإىل جنب مع رشااكت بني القطاعني العام واخلاص للتصدي للقرصنة وتوعية 

ىل العنارص الضالعة يف التعدي عىل المنوذجية  دراسات احلاةل ىل تثقيف عامة امجلهور، فضال عن الوصول اإ عىل برامج هتدف اإ
جراءات السداد وقطاعات الإعالن فضال عن أأحصاب العالمات  التجارية. ش بكة الإنرتنت، والآليات اليت تتناول اإ

آليتني طوعيتني: هذه الورقة، يف املتصف و  .1 "نظام التحذير عند انهتاك حق املؤلف"  "2"قام الأول، تشكيل ومعل أ
ويقصد هبا حامية " العملية الإبداعية"و "1" ؛( يف الولايت املتحدةCCIمركز معلومات حق املؤلف )وهيئته الرقابية: 
جياز، بعض الربامج القابةل للمقارنة يف نفس  (. كامUKيف اململكة املتحدة )الأعامل الإبداعية  تس تعرض الورقة أأيضا، ابإ

 .الأسواق تكل

                                                

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.  ابلورورةرّبِ ع  اإل عن رأأي اكتهبا فقط ول تُ   الآراء الواردة يف هذه الوييقةرّبِ ع  ل تُ     عن أ

www.mpaa.org
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ومركز معلومات حق املؤلف التحذير عند انهتاك حق املؤلفنظام  ( أأ 
1
 :يف الولايت املتحدة الأمريكية 

مبوجب مذكرة تفامه طوعية يف الولايت املتحدة الأمريكية بناء عىل اتفاق  "نظام التحذير عند انهتاك حق املؤلف"بدأأ  .3
فامي بني أأحصاب احلقوق )أأو ممثلهيم املعمتدين( يف قطاع الفنون يف الأعامل السمعية والبرصية واملوس يقية يف الولايت املتحدة 

حتاد صناعة التسجيالت MPAA)شارك يف التفاق ممثلون عن امجلعية الأمريكية لقطاع الأفالم السيامنئية ) -الأمريكية  (، واإ
ِّلت بواسطة رابطة  -اموُأدرج من خالهل -( RIAAالأمرييك ) كياانت عامةل يف أأجزاء مس تقةل من تكل القطاعات، حيث ُمث

وأأكرب مخس  -(( A2IM( والرابطة الأمريكية للموس يقى املس تقةل )IFTAاملسامهني املس تقلني يف الأفالم والتلفزيون )
آند رشاكت لتوريد خدمات الإنرتنت يف الولايت امل  آند  ي، فرييزون، يا م وارنر اكبل أ يه  ي أ تحدة الأمريكية )كوماكست، اإ

 (.اكبل فيجني

وحتديدًا، قانون حق  - معلومات حق املؤلف ممكاًل للترشيعات الأمريكيةالتفاق القامئ عىل الربانمج ومركز يعد و  .4
لفية الرمقية لعام  (DMCA)2811املؤلف للأ

2
( لقانون الولايت 521القانون قسامً جديدًا )أأضاف الفصل الثاين من هذا و  .

املتحدة اخلاص حبق املؤلف
3
ن   آنذاك لإ يم اخلدمات ؤ شاء قيود متعلقة ابملسالساري أ ولية عن انهتاك حق املؤلف ابلنس بة ملقّدِ

يم خدمات الإنرتنت( واليت  ت "ابعامتد تلزتم هذه الكياان "2"وحتديدًا،  - برشطني بشلك عام تتطلب الالزتام)مثل مقّدِ
لغاء حساابت املشرتكني  معتادي الانهتاك، مىت توفرت الظروف املناس بة س ياسة، وتنفيذها بطريقة معقوةل، تقيض ابإ

((2)521)قسم  ."تقنية القياس ية وعدم التدخل فهياتلزتم هذه اجلهات ابستيعاب التدابري ال و  "1"ذلكل"؛ 
4
. 

 .( للموارد الثقافية والإرشاف الفينCCI)مركز معلومات حق املؤلف التفاقية أأنشأأت و  .5

 وفقا لالتفاقية:و  .6

يم خدمات الإنرتنت يوجه  - نذارات ملقّدِ ىل املشرتكني، يصل عدد  -أأحصاب احلقوق اإ واذلين يوهجوهنا بدورمه اإ
نذارات.  ىل س تة اإ نذارات اخلاصة ابنهتاك حق املؤلف اإ ش باكت الند للند السلكية  يغطي الربانمج أأنشطةو تكل الإ

يم خدمة الإنرتنت، واليت تتقامس فهيا املوارد الش بكية بني املس تخدمني  .لأحصاب احلساابت املزنلية املشرتكني مع مقّدِ

نذارات الأوىل لهجة التنبهيات التثقيفية حتمل و  - ىل عدم ويف وقت لحق جيب أأن يُنبّ  -الإ ه الشخص املنهتك اإ
آاثر تكل الانهتااكت "تدابري احلد من أأعامل، وأأخريًا، تُط   قانونية ما يقوم به من بق الإجراءات الرامية اإىل احلد من أ

جراء  الانهتااكت" للمخالفني املس مترين، ما مل ينجح املشرتك يف اعرتاضه عىل "تدابري احلد" تكل من خالل طلب اإ
"مراجعة مس تقةل"

5
. 

 تقامس تاكليف املكوانت التثقيفية واملراجعة املس تقةل ويمت - لك طرف تاكليف التشغيل اخلاصة بهيتحمل و  -
 .ومركز معلومات حق املؤلف وغريها من مكوانت املراقبة أأو الرصد الأخرى

                                                
1

 http://www.copyrightinformation.org/ . 
2

لفية الرمقيةلالإطالع عىل ملخص لقانون   و ميكن أأ ، http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf، يرىج مراجعة الرابط: حق املؤلف للأ
  .http://www.copyright.gov/title17/92appb.pdfطالع عىل نسخته الاكمةل عىل الرابط: الا

3
 .http://www.copyright.gov/title17/92appa.pdfانظر  

4
واليت ُأعدت بناء  تُع رف "التدابري التقنية القياس ية" بأأهنا "التدابري اليت يس تخدهما أأحصاب حقوق املؤلف يف متيزي أأو حامية أأعامل خاضعة حلق املؤلف، 

يم اخلدمات من خالل تدابري مفتوحة ومنصفة  وطوعية وتشمل قطاعات متعددة، ويه متاحة ملن عىل توافق عريض من قبل أأحصاب حقوق املؤلف ومقّدِ
يم اخلدماتيرغب برشوط معقوةل وغري متيزيية، ول يرتتب عىل الالزتام هبا أأي تاكليف جوهرية أأو أأ  دارية عىل مقّدِ    ."عباء اإ

5
 http://www.copyrightinformation.org/the-copyright-alert-system/what-do-i-do-if-i-think-the-alert-was-wrongly-

sent/. 

http://www.copyrightinformation.org/
http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
http://www.copyright.gov/title17/92appb.pdf
http://www.copyright.gov/title17/92appa.pdf
http://www.copyrightinformation.org/the-copyright-alert-system/what-do-i-do-if-i-think-the-alert-was-wrongly-sent/
http://www.copyrightinformation.org/the-copyright-alert-system/what-do-i-do-if-i-think-the-alert-was-wrongly-sent/
http://www.copyrightinformation.org/the-copyright-alert-system/what-do-i-do-if-i-think-the-alert-was-wrongly-sent/
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 :مركز معلومات حق املؤلفوليات مسؤ  .7

واملامرسات  ،مصادر احلصول عىل حمتوى قانوين بطريقة رشعيةو بشأأن قانون حق املؤلف، : والتثقيف التوعية -
 .الآمنة لس تخدامات ش بكة الإنرتنت

آلية للمراجعة املس تقةل: التعاقد مع هجة مناس بة للمراجعة واختاذ القرار املناسب للفصل يف اعرتاض توفري و  - أ
لهيم  .املس تخدمني عىل التحذيرات اليت ُأرسلت اإ

مة لتحديد اخملالفات والتحقق مهنا، الفنية: التعاقد مع خرباء مس تقلني ملراجعة املهنجيات املس تخدالرقابة و  -
 .ومطابقة احلالت مع حساابت املشرتكني

عداد التقارير بذكل، قياس و  - الفع الية واملراجعة: رصد وقياس التقدم احملرز فامي يتعلق بأأنشطة الإنرتنت، واإ
 .ومتابعة سلوك املس هتكل والعمليات التشغيلية للربانمج

يم خدمات الإنرتنت وغريمه من أأحصاب احلقوق يف املشاركة: تيسري اإرشاك غريزايدة و  -  املشاركني من مقّدِ
 .همام مركز معلومات حق املؤلف ويف الربانمج بصفة عامة

، ومع اقرتاب اذلكرى الس نوية الأوىل 1023نشاط برانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف" يف هناية فرباير بدأأ و  .1
نشائه، يقوم حاليا مركز معلومات ح عداد تقرير هبذا الشأأن ونرشه عىل اإ ق املؤلف ابملراجعة وتقيمي التقدم احملرز بغرض اإ

 .امجلهور عىل

 " يف اململكة املتحدةالعملية الابتاكرية" ( ب

عبارة عن رشاكة بني رشطة مدينة لندن )وحتديدًا، وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية  "العملية الإبداعية" .8
(PIPCU ) واذلي ميثهل مكتب اململكة املتحدة لالإعالن عىل ش بكة الإنرتنت )وبني قطاع الإعالن( ابململكة املتحدةIAB ،)

((، جنبا اإىل جنب مع أأحصاب IPA( ومعهد العاملني يف جمال ادلعاية والإعالن )ISBAومجعية املعلنني الربيطانية املوحدة )
 IFPIوعية صناعة املوس يقى املسجةل الربيطانية(، )مج  BPIواحتاد ماكحفة رسقة حق املؤلف(، ) FACTاحلقوق )وميثلهم 

الاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات( واحتاد النارشين(. تأأسست وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية، املموةل بدايًة وبصورة )
هارات(، بغرض حامية جزئية من مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة )واذلي هو جزء من هيئة الأعامل الابتاكرية وامل 

جة لسلع قانونية وعالية اجلودة داخل اململكة املتحدة، سواء بصورة طبيعية ملموسة أأو ذات حمتوى رمقي عىل الصناعات املُْنِتّ 
 .ش بكة الإنرتنت

الهدف من هذه الآلية )اذلي ُأعلن عنهيمكن و  .20
6
وصدرت تقارير بشأأنه 

7
بعد الانهتاء من فرتة  1023يف ديسمرب عام  

لكرتونية اليت تتيح النفاذ غري املرصح به حملتوى محمي حبقوق املؤلف" ( يف "اس هتداف املواقع الإ ريبية اس تغرقت يالية أأشهرجت
حيدد أأحصاب احلقوق تكل املواقع ويقدمون و ويف نفس الوقت حتقق عوائد من الإعالانت )تكون يف الغالب عوائد مرتفعة(. 

رشطة جرامئ امللكية الفكرية. أأشار البيان الصحفيمجموعات شامةل من الأدةل اإىل وحدة 
6
ىل أأنه، "مبجرد تأأكد احملللني   يف اإ

جراءات رمسية "للمنع والردع" بغية تشجيع املواقع  رشطة لندن من عىل  اخملالفةوجود نشاط غري قانوين، تبدأأ عىل الفور اإ
ىل و التعاون مع الرشطة وتقو م سلوكها والبدء يف العمل بصورة قانونية.  ل بياانت املواقع اليت مل تس تجب لهذا الهنج اإ تُرس 

                                                
6

 .ملف يب دي اإف، "العملية الإبداعية_دياكن" 
7

 http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-12/12/pipcu ؛http://musically.com/2013/12/10/city-of-london-
polices-operation-creative-targets-ad-sponsored-piracy/. 

http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-12/12/pipcu
http://musically.com/2013/12/10/city-of-london-polices-operation-creative-targets-ad-sponsored-piracy/
http://musically.com/2013/12/10/city-of-london-polices-operation-creative-targets-ad-sponsored-piracy/
http://musically.com/2013/12/10/city-of-london-polices-operation-creative-targets-ad-sponsored-piracy/
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ىل  ىل الواكلت والرشاكت العامةل يف جمال تكنولوجيا  60مجموعة من أأحصاب العالمات التجارية واليت يصل عددها اإ رشكة، واإ
 ."الإعالن مشفوعة بطلب لوقف ادلعاية عىل تكل املواقع

 :الفرتة التجريبية خالللكرتونيًا اإ موقعا  62لتالية عىل ضوء مراجعة الحظات اوحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ابملأأفادت و  .22

عالانت املاراكت املعروفة بنس بة "أأيناء  -  ؛ابملائة 21الفرتة التجريبية، اخنفضت اإ

مرة زايدة و  - ّرِض مس تخدمهيا لتطبيقات وبرامج مد  ِوج لس تخدام احملتوايت الإابحية أأو تُع  الإعالانت اليت تُر 
ىل احملاولت ادلأأيناء الفرتة التج ابملائة 38نس بة ب  وبة لأحصاب املواقع من أأجل احلفاظ عىل الإيرادات ؤ ريبية، مشريًا اإ

عالانت رشاكت العالمات التجارية املعروفة  ؛املرتفعة وتعويض خسارة الإعالانت اليت فقدوها من جراء توقف اإ

( ابملائة 46معروفة أأو جمهوةل اإىل حوايل النصف تقريبا ) نس بة الإعالانت املطلوبة من ماراكت غرياقرتاب و  -
ىل التجول بيهنا والوقوع يف الغالب يف براثن أأنشطة احتيالية أأو  من مجموع الإعالانت، مما دفع املس تخدمني اإ

 ."للخداع التعرض

خالل توجيه ماكتبات رمسية  من - لكرتونية اليت اس مترت يف اخملالفةالتالية من الربانمج املواقع الإ  املرحةلاس هتدفت و  .21
ىل مغبةصادرة من وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية اإىل "مسجيل أأسامء النطاقات لتوجيه أأنظارمه  اس تضافهتم ملواقع  اإ

لكرتونية تُي رس ارتاكب انهتااكت مؤيّمة حلق املؤلف مبقتىض قانون اململكة املتحدة، فضال عن خمالفة الرشوط والأحاكم اإ 
آخر"السارية و  شعار أ املعمول هبا داخل هذه النطاقات. مث يُطلب من هؤلء املسجلني تعليق هذه املواقع حلني اإ

6
. وتظل تكل 

أأشار البيان الصحفي لوحدة  وقد -املواقع خاضعة ملراقبة مس مترة من قبل الرشطة اخملتصة أأيناء فرتة توجيه تكل الإخطارات 
الرشطة
6
ىل "تعليق معل    ."يًا من املواقع الوطنية وادلولية من قبل مسجيل أأسامء النطاقاتلكرتون اإ موقعًا  40اإ

ية من املواقع الإ  "العملية الإبداعية"برانمج اس مترار و  .23 فضال عن كسب اهامتم أأحصاب حقوق  -لكرتونية مع قامئة حمد 
آخرين ومتابعهتم للتقدم احملرز  .أ

 .اجلوانب املتعلقة هباتني الآليتني( مزيدًا من التحليل لبعض بعدالقسم ابء )فامي يس تعرض و 

 اململكة املتحدةيف املامرسة اجليدة مبادئ  ج(

، أأعلن قطاع الإعالن يف "العملية الإبداعية"شهر ديسمرب، وبعد وقت قصري من الإعالن عن برانمج يف منتصف  .24
ىل برام  اململكة املتحدة عن التوصل اإ التفاقات الأولية اليت تتضمن املشاركة احلامسة من اتفاق بشأأن مبادئ املامرسة اجليدة واإ

كستشاجن، وايهو، وش باكت فوكس وميكروسوفت آد اإ  .كبار الكياانت الرئيسة من أأمثال جوجول دابل تش يك أ

برام تكل التفاقياتعلن أُ و  .25 ويه مجموعة بريطانية  -( DTSGلك من "مجموعة معايري التجارة الرمقية ) من قبل عن اإ
لني لسوق عروض الإعالانت الرمقية ابلاكمل، مبا يف ذكل الهيئات التجارية، ورابطة النارشين عىل الإنرتنت تتأألف من ممث

(AOP ،)ISBA - ( صوت املعلنني الربيطانيني، ومعهد العاملني يف جمال ادلعاية والإعالنIPA ذاعة (، وامجلعية ادلولية لالإ
ىلو . IABابململكة املتحدة  "خفض اخملاطر املتعلقة مبواضع عرض الإعالانت" هتدف تكل التفاقات اإ

8
. 

 الورقة يف هذه تنيهاتني الآليتني الرئيس يتني الطوعيتني الواردبشأأن ابء. بعض التحليالت 

لهيام يف الفقرة السابقة استنادًا مت حتليل  .26  :العوامل التالية اإىللكتا الآليتني الطوعيتني املشار اإ

                                                
8

 http://www.iabuk.net/about/press/archive/dtsg-launches-uk-good-practice-principles. 

http://www.iabuk.net/about/press/archive/dtsg-launches-uk-good-practice-principles
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 ؟بأأي شلك تُوصف الآلية: الشلك (أأ  )

 ؟نطبق علهيا هذه الآلية، وما هو الأسلوب املتبع يف اس تقطاهبم أأو"جتنيدمه"ت ما يه الكياانت اليت : املشاركون (ب )

 ؟ما هو احلق القانوين اذلي تُطبق بشأأنه الآلية: احلق (ج )

ما يه الرباهني اليت جيب عىل صاحب احلق تقدميها يك حيصل عىل املساعدة : متطلبات الانتصاف (د )
 ؟الآلية مبوجب

 ؟ما يه املساعدة أأو املزية اليت توفرها الآلية: الانتصاف س بل (ه )

صدار القرار وكيفية اإصداره وفقا للآليةاإصدار القرارات اإجراءات (و )  ؟: من هل سلطة اإ

 ؟هل توفر الآلية وس يةل لالعرتاض عىل القرار: الاعرتاض (ز )

 : هل تُنرش نتاجئ معل الآلية؟الشفافية (ح )

 ؟ما هو ادلافع لتبين الآلية: ادلافع (ط )

 لشلكا ( أأ 

 "العملية الإبداعية"الآليتان الرئيسيتان )نظام "التحذير عند انهتاك حقوق املؤلف" يف الولايت املتحدة الأمريكية و ُوصفت
طار تشغييل  أأي، بتقد م حملة عامة عىل ماهية الآلية اليت تُطبق فعليًا من قبل املشاركني، كام مت  -يف اململكة املتحدة( يف اإ

آنفاً   .توضيحه أ

 املشاركون ب( 

، ينضم أأحصاب احلقوق من الأفراد اإىل الربانمج من خالل "نظام التحذير عند انهتاك حقوق املؤلف"لربانمج ابلنس بة 
امجلعية الأمريكية لقطاع الأفالم يف أأحد رابطات الصناعات املذكورة. وابلتايل، ويف هذا الصدد، يتواصل ممثلو  العضوية

حتاد صناعMPAAالسيامنئية ) يم RIAAة التسجيالت الأمرييك )( واإ ( اذلين شاركوا يف التفاوض بشأأن الربانمج مع مقّدِ
 .خدمات الإنرتنت دلعوهتم لالشرتاك الطوعي يف الربانمج

آلية يشارك و   -من خالل العضوية يف أأحد رابطات الصناعات املذكورة  "العملية الإبداعية"أأحصاب احلقوق من الأفراد يف أ
 .الإعالن بصفة فردية دعوات لالشرتاك يف الربانمج من الرابطات املعنيةويتلقى أأعضاء قطاع 

يل  عىل "العملية الإبداعية"نطاق املشاركني الآخرين يف برانمج يتضمن و  ّجِ قات وغريمه من املرتبطني مبواقع أأسامء النطاُمس 
ىل هذه  توجهعالانت، ومؤهةل لالنضامم. الإ لكرتونية مرتبطة بنشاط عرض اإ  وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية رسائل اإ

ىل الربانمج مبجرد دلعوهتم اإىل الاالكياانت والأفراد  لكرتوين لرشوط التأأهل اذلي يسمح اإ استيفاء أأي موقع  التأأكد مننضامم اإ
 .هل ابلنضامم للربانمج
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 احلقوق  ج(

يم خدمات الإنرتنت والتحقق من لهامتم برانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف"، يف املنظرًا  قام الأول، بتحديد مقّدِ
خطارها حبالت التعدي عىل احملتوى احملمي سواء اكن مسعي أأو برصي أأو موس يقي، تتصل احلقوق احملمية يف  أأنشطهتا واإ

طار هذا الربانمج ابلتعدي عىل حق املؤلف ياحة احملتوى  - اإ  ف.املؤلاحملمي حبق ويشمل هذا التعدي اس تخدام واإ

، تتصف احلقوق ابلتنوع عىل نطاق أأوسع نظرًا لطبيعة الربانمج اذلي يتصدى للك "العملية الإبداعية"يتعلق بربانمج فامي و 
عالانت عن هوية املنتجات.  ما قد تُعرض أأعامل هؤلء املعلنني و يُعرض عىل ش بكة الإنرتنت من عالمات جتارية للمعلنني أأو اإ

عالانت حتتوي عىل غري مسجةل أأو شعارات أأو غريها من السامت املمزية، فضال  عالمات جتارية مسجةل أأو عن طريق بث اإ
 .عن اس تخدامات حلقوق ملكية فكرية أأخرى، مبا يف ذكل حق املؤلف والتصاممي الصناعية وبراءات الاخرتاع

عداد لك مهنام، عىل حامية حقوق الأفراد )مثل احلق يف اخلصوصية، فضال عن نيلكتا الآليتتؤكد و  ، من خالل أأسلوب اإ
طار التفاقات اليت أأبرموها  يبات موضوع التعدي( يف حدود املسموح به، أأاي ما اكن، يف اإ عادة النظر يف اإ احلق يف طلب اإ

طالع أأحصاب اقيات. ُاختذت مكرجعية لتكل التفبأأنفسهم و/أأو مبقتىض الترشيعات اليت  فعىل سبيل املثال، غري مسموح ابإ
ذن قضايئ من اجلهات املعنية بذكل م خدمة دون احلصول عىل اإ  .احلقوق عىل البياانت اخلاصة بأأي مشرتك مع أأي مقّدِ

 متطلبات الانتصاف د( 

ني( الأصول املعنية يف قوامئ برانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف"، يرسد أأحصاب احلقوق )أأو ممثلهيم املؤهل س ياقيف 
ويف املقاطع  -نسخ اكمةل من الأفالم وبرامج التلفزيون  منتكل الأصول  تمتثلالبرصية،  - )يف حاةل املقاطع السمعية

ىل  منالأصول  تمتثلاملوس يقية،  رسالها اإ نذارات واإ نسخ اكمةل من الألبومات أأو املقطوعات املوس يقية( ملراقبهتا ولتجهزي الإ
طار ش باكت الند للند مقدِّ  يم خدمات الإنرتنت املشاركني مىت مت رصد حاةل من حالت التعدي املرتبطة حبق املؤلف يف اإ
يتعني التأأكد مس بقا من ملكية الأصول و فهيا املوارد الش بكية بني املس تخدمني، والتحقق من هذا التعدي.  يُتقامساليت 

يبات تكل امللكية بشهادة توي -الفردية   .ق حق املؤلف، أأو بغريها من الواثئق املعرتف هباوجيب اإ

لكرتونية مراجعة م احملتوى املتاح عىل املواقع الإ ، يراجع أأحصاب احلقوق أأو ممثلهي"العملية الإبداعية"برانمج  س ياقيف و
ىل و لتحديد جحم الانهتاك املُوِجْب لإبالغ وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية عن املوقع املعين.  - شامةل يبات التعدي اإ خيضع اإ

م وجيب أأن يتصف ادلليل -الوفاء مبس توايت عالية جدًا من التحقق  تطبق و مبصداقية تكفي لتحريك دعوى جنائية.  املُق د 
وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية منوذج صارم لضامن جودة البالغات واستيفاء معايري التحقيقات والتأأكد من تضمني اكفة 

 .نه للقيام بذكلعيّ ةل مت احلصول علهيا بطريقة قانونية، ومشفوعة ببيان من صاحب احلق أأو من يُ الادعاءات بأأد

 س بل الانتصاف  ه(

ىل تش متل  نذارات وتوجهيها اإ نذار/ اإ عداد اإ طار برانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف" عىل اإ س بل الانتصاف املتاحة يف اإ
يم خدمات الإنرتنت املشاركني  م خدمة الإنرتنت اذلي يُكتشف ارتباطه بعنوان وتبع -مقّدِ ًا ملوقف حساب املشرتك مع مقّدِ

نذار  من عناوين بروتوكولت التصال الش بيك واذلي مت التأأكد من تورطه يف لك حاةل عىل حده، وقد ينتج عن هذا توجيه اإ
ىل احلد من تكل الانهتااكتاإىل صاحب احلساب و/  .أأو تطبيق الإجراءات الرامية اإ

وكذكل لأحصاب  -، تأأ ي س بل الانتصاف للمعلنني وأأحصاب العالمات التجارية "العملية الإبداعية"يتعلق بربانمج فامي و 
من التقيمي املفّصل لوحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية  -هةل لكرتونية املؤ  وى اجلاري تقدميه عىل املواقع الإ احلقوق املرتبطة ابحملت

للك حاةل عىل حدة، وعند الاقتضاء، من الإخطارات اليت يوهجوهنا اإىل مسجيل النطاقات وغريمه من املرتبطني بتكل املواقع. 
آخر يف شعار أ ىل قرار لحق بشأأن تعليق معل هؤلء املسجلني حلني اإ حاةل اس مترار الانهتااكت.  ومن املأأمول أأن يؤدي هذا اإ
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ابملواقع املارقة  وهناك مزية تعود أأيضا ابلنفع عىل امجليع يف حاةل تعريف املعلنني وأأحصاب املاراكت التجارية وممثلهيم بصورة أأكرب
تدفق  عدم املساعدة يف وابلتايل،حتري العناية الواجبة وعدم الإعالن عىل تكل املواقع )يتعني علهيم املوجودة، ومن مث، 

 (.ىل تكل املواقعالأموال ع

جراءات اإصدار القرارات  و(  اإ

القيام بأأعامل حتضريية وحتقيقات جوهرية  "العملية الإبداعية"لك من برانجمي "التحذير عند انهتاك حق املؤلف" ويتطلب 
توييق الأساس املنطقي توييقًا  تؤكد لكتا الآليتني عىلو بغية حتديد مدى اس تحقاق احلاةل للبدء يف اختاذ الإجراءات الالزمة. 

 .رمسيًا للك حاةل

لربانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف"، حُتلل احلالت الفردية لأنشطة ش باكت الند للند املتعلقة ابلأصول ابلنس بة و
مة من أأحصاب احلقوق بغرض مراقبهتا بعناية  للتأأكد من الانهتاك الفعيل للمحتوى موضوع احلاةل، وأأيضا الواردة يف القامئة املقد 

تستند و للتأأكد من املشاركة الفعلية لعنوان من عناوين بروتوكولت التصال عرب الإنرتنت املشتبه فيه يف لك حاةل عىل حدة. 
م اخلدمة املشارك يف  ىل مقّدِ رساهل اإ نذار يف شأأهنا واإ الربانمج )ومن مث، توجيه أأي حاةل، يمت التحقق من حصهتا وصدور اإ

م اخلدمة هذه(، اإىل مجموعة من الأدةل متعددة العنارص وحتتوي عىل تفاصيل رمقية  خطار اإىل حساب املشرتك مع مقّدِ اإ
آليًا عن تفاصيل التعامل، والتبادل الفعيل للبياانت بني النظراء واحملتوي  ميكن نسان قراءهتا، مع مجموعة أأخرى تُقرأأ أ لالإ
ىل و التقامس.  موضوع الفعيل نذارات املوهجة اإ يم خدمات الإنرتنت، وكذا الإ ىل مقّدِ نذارات املوهجة واملرسةل اإ تتضمن الإ

وتُتاح مجموعات الأدةل للتفتيش من قبل  -املشرتكني معهم عىل نبذة خمترصة عن مجموعات الأدةل املرتبطة ابحلاةل املعنية 
 .مراجعني مس تقلني

، تنظر وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية يف لك حاةل وتتخذ القرارات املناس بة "ة الإبداعيةالعملي"يتعلق بربانمج فامي و 
مت بياانهتا من خالل أأحصاب احلقوق، وأأيضا لكرتونية اليت قُدِّ ة من الأدةل املتصةل ابملواقع الإ تأأسيسًا عىل مجموعات خضم

فظ وحدة الرشطة ابلأدةل الأولية، وأأيضا ابلأدةل املس متدة من حتتو ابلس تعانة مبصادر الاس تخبارات اخلاصة ابلوحدة ذاهتا. 
نفاذ القوانني دراج امس املوقع الإ  - الاس تخبارات، بصفهتا واكةل من واكلت اإ لكرتوين يف السجل املعد ذلكل وتؤكد معلية اإ

ياحته للكياانت العامةل يف النظام الإيكولويج لالإعالن، عىل املس توى العايل من الثقة اذل ي تمتتع به وحدة الرشطة، ويعد واإ
 .دلياًل عىل استيفاء املعايري املطلوبة يف مجع الأدةل يف لك حاةل عىل حدة

 الاعرتاض ز( 

عادة النظر يف قضاايمهتوفر  فراد املتوررين للامتس اإ  .لكتا الآليتني الطوعيتني س باًل للأ

يم خدمات الإنرتنت ممن تلقوا "حتذيرات ابحلد لربانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف"، حيق ابلنس بة و للمشرتكني مع مقّدِ
ريها من الإخطارات من انهتاك حق املؤلف" )يف املرحةل الهنائية من الربانمج( طلب "مراجعة مس تقةل" لتكل التحذيرات وغ

السابق تلقهيا
5
(AAAتُدار معلية املراجعة املس تقةل من قبل رابطة التحكمي الأمريكية )و  .

9
ويه واحدة من اجلهات العاملية  - 
وتدار العملية برمهتا بشلك منفصل  -الرائدة يف جمال الإمداد ابخلرباء املتخصصني يف هذا النوع من خدمات التقيمي واملراجعة 

 .عن معليات أأو ولية اختصاص مركز معلومات حق املؤلف

                                                

9
انظر  

https://www.adr.org/aaa/faces/s/about?_afrLoop=621069334666245&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1aadgpu9
fg_1#%40%3F_afrWindowId%3D1aadgpu9fg_1%26_afrLoop%3D621069334666245%26_afrWindowMode%3D0

%26_adf.ctrl-state%3D1aadgpu9fg_51. 

https://www.adr.org/aaa/faces/s/about?_afrLoop=621069334666245&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1aadgpu9fg_1#%40%3F_afrWindowId%3D1aadgpu9fg_1%26_afrLoop%3D621069334666245%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1aadgpu9fg_51
https://www.adr.org/aaa/faces/s/about?_afrLoop=621069334666245&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1aadgpu9fg_1#%40%3F_afrWindowId%3D1aadgpu9fg_1%26_afrLoop%3D621069334666245%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1aadgpu9fg_51
https://www.adr.org/aaa/faces/s/about?_afrLoop=621069334666245&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1aadgpu9fg_1#%40%3F_afrWindowId%3D1aadgpu9fg_1%26_afrLoop%3D621069334666245%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1aadgpu9fg_51
https://www.adr.org/aaa/faces/s/about?_afrLoop=621069334666245&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1aadgpu9fg_1#%40%3F_afrWindowId%3D1aadgpu9fg_1%26_afrLoop%3D621069334666245%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1aadgpu9fg_51
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اض عىل الإجراءات التنفيذية لوحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية. لكرتونية دامئا فرصة الاعرت شغيل املواقع الإ مل اليك/يُتاح ملو 
لكرتوين فورا  من حىت يتس ىن حذف املوقع الإ ، أأيضاً  لكرتونيةوأأحصاب احلقوق بنشاط املواقع الإ  لك من الواكةل حُتاط علامً كام 

 .الربانمج يفواس تحقاق الإدراج الربانمج مىت توفر دليل يثبت فقدان هذا املوقع لرشوط التأأهل 

 الشفافية ح( 

لكرتوينمات حق املؤلف )من خالل موقعه الإ لك من مركز معلو يقدم 
2
والبياانت العلنية اليت يصدرها( وأأحصاب احلقوق  

املشاركني يف برانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف" معلومات واحضة عن كيفية معل ش باكت الند للند، وكيفية حتديد 
خطارات وحتذيرات والتحقق من حصهتا. كام تتضمن الآلية أأيضا "فرتات الاس تخدامات غري ال قانونية اليت تس توجب توجيه اإ

ىل منح املس هتلكني فسحة من الوقت للقيام ببعض الإجراءات، عىل سبيل املثال، مراجعة  -سامح" بني الإخطارات  هتدف اإ
عدادات الش بكة املزنلية للتأأكد من تأأميهنا ضد الاس تخدام غري  املرصح به، أأو للتأأكد من عدم اس تخداهما يف أأغراض خمالفة اإ

ىل الأطفال أأو غريمه من املرُص ح هلم ابس تخدام وصالت الإنرتنت، بيد  للهدف الأسايس من الش بكة و/أأو لتقد م املشورة اإ
 (.ابخملالفة حلق املؤلف )سواء عن عمل أأو بدون عمل حمتوىأأهنم يتفاعلون مع أأنشطة أأو يتقامسون 

عن برانمج "التحذير عند انهتاك حق املؤلف"، وذكل حبمك "العملية الإبداعية"مس توى الشفافية اخلاص بربانمج تلف خي و 
نفاذ القانون داخل اململكة املتحدة. ومع ذكل، وكام لوحظ أأعاله، يُتاح لأ  حصاب طبيعته وحقيقة أأنه ُمدار من قبل هيئة لإ

 .الفرصة لالعرتاض عىل قرار وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية ومناقشة هذا القرارلني دامئا غِّ لكرتونية واملش  املواقع الإ 

 ادلوافع ط(

وتتضمن )يف املقام  -عرضت يف هذه الورقة س تُ امم لتكل الآليات الطوعية اليت اعدد من ادلوافع تمكن وراء الانضهناك 
نفاذ وامحلاية الأول( التوعية، وحامية حقوق أأحصاب أأصول امللكية الفكرية، والر  غبة يف التأأكد من حسن تصممي برامج الإ

وتشغيلها بطريقة معلية ومس تدامة ابلنس بة للمشرتكني ابلشلك اذلي يبلور قدراهتم ويُظهر "السامت الشخصية" للرشاكت 
نفاذ وامحلاية علهيم مبوجب الترشيعات أأو الأحاكم القضائية فقط  (.)بدًل من فرض برامج الإ

لتوعية والتثقيف، يف الوقت احلايل، يشمل نطاق "املس تخدمني" الأساس يني املشاركني يف نظام "التحذير عند يتعلق ابفامي و 
آخرين لتكل  يم خدمات الإنرتنت )ورمبا مس تخدمني أ انهتاك حق املؤلف" عىل أأحصاب احلساابت املشرتكني مع مقّدِ

نذارات وجّ احلساابت( ممن يُ  لهيم اإ من املس هتلكني. ومع ذكل، مل يكن القصد توجيه رساةل عقابية فضال عن عامة امجلهور  -ه اإ
والرتكزي عىل تدابري احلد من الانهتاك

10
املتضمنة يف الربانمج، بل اكن الهدف تشجيع املس هتلكني، من خالل مركز معلومات  

حق املؤلف ذاته
11
احلقوق املشاركني وأأيضا من خالل املوارد ذات القطاعات املتعددة وامحلالت اليت يقوم هبا أأحصاب 

12
 ،

متاح يف الولايت املتحدة  م عىل البحث عن املصادر العديدة اليت يس تطيعون من خاللها احلصول عىل حمتوى قانوينوحثّ 
رشادات حول اخملاطر  وهناك. ول يقترص فقط عىل خيارات التزنيل من ش بكة الإنرتنت( -)من مجيع الأنواع  الأمريكية أأيضا اإ

اليت قد يواهجها املس هتلكون من جراء الربامج الضارة وغريها من الأمور غري املرغوب فهيا اليت قد يصادفوهنا يف ش باكت الند 
مع الرتكزي  -مركز معلومات حق املؤلف توس يع مدى تلكيفاته اخلاصة ابلتثقيف والتوعية خالل العام القادم  ينتويو للند. 
 .عىل توفري املوارد التعلميية للمدربني فقط

                                                
10

 لتثقيفية عىل صفحات الإنزال وخفض رسعة عرض النطاق الرتددي.واذلي يتضمن هذه الأش ياء كرشط ملراجعة املواد ا 
11

 http://www.copyrightinformation.org/a-better-way-to-find-movies-tv-music/. 
12

 ؛http://riaa.com/toolsforparents.php?content_selector=legal-music-servicesانظر، عىل سبيل املثال،  
http://www.wheretowatch.org/.  

http://www.copyrightinformation.org/a-better-way-to-find-movies-tv-music/
http://riaa.com/toolsforparents.php?content_selector=legal-music-services
http://www.wheretowatch.org/


WIPO/ACE/9/27 
9 
 

التفاقات الأولية"مبادئ املامرسة اجليدة و "و "العملية الإبداعية"يتعلق بربانمج فامي و 
1
جملموعة معايري التجارة الرمقية، يتضمن  

نطاق "املس تخدمني" الأساس يني، بدلةل رسائل التثقيف، أأعضاء قطاع الإعالانت اجلاري تزويدمه مبعلومات عن نشاط 
مة  املواقع املارقة وحثم عىل مراجعة ممارسات نرش الإعالانت لتجنب مثل هذه املواقع )مبا يف ذكل تكل املعلومات املقد 

 (.حتديدًا من وحدة رشطة جرامئ امللكية الفكرية

، ففي غالب أأحصاب احلقوق أأنه يف حاةل توفر معلومات واحضة للمس هتلكني عن ممارسات التعدي عىل حق املؤلفيرى و 
الأسلوب اذلي تتبعه بعض الكياانت والأفراد يف الأمر سوف يسلكون الطريق القانوين. وتتضمن تكل املعلومات، حتديدًا، 

آخرين لتحقيق  اس تخدام الأسواق التجارية وتقد م عروض ملنتجات بقصد حتقيق اس تفادة من نشاط غري قانوين عىل حساب أ
يرادات )وغالبا ما تكون أأرابحًا خضمة( ينبغي أأن يؤدي هذا، بدوره، اإىل خفض مس توايت التعدي وزايدة مس توايت و . اإ

 .طلب واس هتالك احملتوى القانوين

جيب أأن تعمل الربامج و ية الإدارة التشغيلية الفعاةل لآليات مثل هاتني الآليتني املذكورتني يف هذه الورقة. تظهر أأمه ومع ذكل، 
 والأنظمة بسالسة دون أأي عقبات، كام يتعني حامية خصوصية املس هتلكني واملؤسسات وحامية البياانت الشخصية/

ياحة موارد ادلمع املؤسساتية، مع حتري السهوةل والبساطة يف الرسائل املوهج ة، والالزتام بأأفضل مس توايت للشفافية، واإ
لهيا. وذلكل تمكن هناك فرضية رئيس ية واحدة يف جناح لك من برانجمي "التحذير عند انهتاك حق املؤلف"  وتيسري الوصول اإ

ف، مع احلفاظ علهيا من ، أأل ويه، ُحْسْن تصممي البنية التحتية وأأسلوب تطبيقها لتحقيق هذه الأهدا"العملية الإبداعية"و
ىل التقييدات اخلاصة هبم، مع  خالل منوذج تعاوين يؤكد عىل أأخذ مجيع وهجات نظر اكفة املشاركني يف الاعتبار مع النظر اإ
آراء "املس تخدمني الرئيس يني" والإجراءات املطلوبة من جانهبم يف بؤرة الاهامتم. وحىت وقتنا احلايل، تشري النتاجئ  وضع أ

ماكنية حتقيق هذا الهدف بنجاح وبشلك سلمي من خالل احملققة من  ىل اإ برانجمي الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة اإ
قامة رشااكت بني القطاعني العام واخلاص برام اتفاقيات طوعية قوية، والاس مترار يف اإ  .اإ
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