A

WIPO/ACE/10/17

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :سبمترب 2015

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015
خربات يف استكمال تدابري اإلنفاذ اجلارية يف مجهورية كوريا

من اإعداد "سونغ-يول كمي" ،انئب مدير فريق الثقافة والتجارية ،مكتب حق املؤلف ،وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف
مجهورية كوراي ( ،)MCSTو"داي غيانغ اينغ ،مساعد انئب مدير شعبة الشؤون املتعددة ا ألطراف ،املكتب الكوري

للملكية الفكرية ()KIPO

ملخص
اكن جحم سوق القرصنة يف عام  2013بمهورية كوراي  2.41مليار ُمصنف ُموزع بقمية  372.8مليون دولر أأمرييك .واكنت
القرصنة عىل الإنرتنت س بعة أأمثال القرصنة خارج الإنرتنت .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،تزداد اخلسارة الاقتصادية اليت يتكبدها
أأحصاب حق املؤلف بسبب القرصنة عىل الإنرتنت عن تكل اليت يتكبدوهنا بسبب القرصنة خارج الإنرتنت؛ ألن الاناها
يكون أأسهل و أأرسع بكثري من خالل املنصات الإلكرتونية.
وقد فوضت وزار ُة الثقافة والرايضة والس ياحة مركز حامية حق املؤلف ( )CPCيف القيام بش ىت أأنشطة الإنفاذ ضد
املصنفات املس تنسخة عىل حنو غري قانوين ،مبا يف ذكل التخلص من تكل املصنفات .وانطالق ًا من هذا التفويض ،يتخذ مركز
حامية حق املؤلف اإجراءات صارم ًة ضد النسخ غري القانوين عىل ش بكة الإنرتنت وخارهجا .ومن وسائل القيام بذكل برانمج
منع حقوق املؤلف غري القانونية ( .)ICOPوقد ُأ ِعد هذا الربانمج ملراقبة القرصنة الإلكرتونية تلقائي ًا عىل مدار  24ساعة
وطوال أأايم ا ألس بوع ،وللتصدي لناهااكت حق املؤلف اليت تنوعت من خالل التكنولوجيا الرمقية.
ويف جمال حقوق امللكية الصناعية ،يتصدى املكتب الكوري للملكية الفكرية للرضر املادي واملايل والاقتصادي النامج عن
توزيع السلع املقَّلة عىل نطاق واسع مباضاعفة الهود اليت يبذلها لإجياد بنية حتتية وطنية تدمع الابتاكر ا ألصيل وتتخذ
اإجراءات صارمة ضد التقليد .ويف الوقت احلايل ،يكرس املكتب الكوري للملكية الفكرية أأغلب هجوده لتعزيز الوعي العاملي
 الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعاضاء يف الويبو.
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ابمللكية الفكرية ،وللحد من صفقات السلع د
املقَّلة اليت جترى عرب الإنرتنت ،ولتحسني القوانني واللواحئ الوطنية من أأجل توفري
درجة أأعىل من حامية حقوق امللكية الفكرية ،مع التخطيط للتوسع يف هذه املساعي يف املس تقبل.

أأو ًل .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
أألف .أأسواق القرصنة عىل ش بكة الإنرتنت وخارهجا
 .1وصل عدد املصنفات املقرصنة عرب قنوات الإنرتنت يف عام  2013اإىل  2.1655مليار مصنف ،يف حني أأن عدد
املصنفات املقرصنة خارج الإنرتنت اكن  300.86مليون .وبذكل نرى أأن جحم القرصنة عىل الإنرتنت اكن س بعة أأمثال جحم
القرصنة خارج الإنرتنت .ومع ذكل ،اكن اإجاميل ما حققته سوق القرصنة عىل الإنرتنت  55.4مليون دولر أأمرييك ،يف حني
أأن اإجاميل ما حققته سوق القرصنة خارج الإنرتنت بلغ  317.4مليون دولر أأمرييك .وميكن تفسري هذا التناقض بأأن املصنف
احملمي ميكن اس تنساخه عىل الإنرتنت بتاكليف منخفاضة جد ًا ،يف حني أأن اس تنساخه خارج الإنرتنت عىل أأقراص ماضغوطة
أأو أأقراص فيديو رمقية أأو غريها من وسائل التخزين يتطلب تاكليف متنوعة ،مثل تاكليف الإنتاج ،وتاكليف التوزيع،
وهامش الرحب ،وغريها.
 .2وس تكون اخلسارة املالية اليت يتكبدها أأحصاب حق املؤلف – خاص ًة اإذا ُوضعت تاكليف الفرصة البديةل يف الاعتبار
– أأكرب يف حاةل القرصنة عىل الإنرتنت مقارنة ابلقرصنة خارج الإنرتنت؛ ألن الاناها من خالل منصات الإنرتنت يكون أأسهل
و أأرسع بدرجة كبرية (كام يتاضح أأياض ًا من العدد الأكرب بكثري للن ُسخ غري القانونية املتاحة عىل الإنرتنت مقا نر ًة ابلنسخ املتاحة
خارج الإنرتنت).

ابء .نظام حامية حق املؤلف
 .3ميكن ،كام يتاضح من الرمس الوارد أأدانه ،تقس مي نظام حامية حق املؤلف يف مجهورية كوراي بوجه عام اإىل قطاع تقوده
وتُرشف عليه وزار ُة الثقافة والرايضة والس ياحة ،وقطاع يقوده باكمهل القطا ُع اخلاص ،وقطاع يتعاون فيه الثنان.
 .4ويف القطاع العام ،تكون وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة مسؤو ًةل عن س ياسة حق املؤلف ،وتُرشف عىل أأعامل
الرشطة القاضائية اخلاصة ،اليت تتخذ اإجراءات صارمة ضد الاس تخدام أأو النسخ أأو التوزيع غري القانوين للمصنفات احملمية
مبوجب حق املؤلف عىل ش بكة الإنرتنت وخارهجا وحتقق يف ذكل .وتقوم اللجنة الكورية حلق املؤلف ( ،)KCCعن طريق
تنفيذ الس ياسة والربانمج الذلين وضعاهام وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة ،بطائفة متنوعة من املهام ،مهنا مجع ا ألدةل النائية
الرمقية وحتليلها ،ودمع الإجراءات الصارمة اليت تُتدخذ ضد الربجميات امل ُقرصنة.
حصاب احلقوق ،سواء بشلك مبارشة أأو من خالل اإحدى منظامت الإدارة امجلاعية،
 .5ويف القطاع اخلاص ،يُص ِدر أأ ُ
رخص ًا ملصنفاهتم احملمية مبوجب حق املؤلف ،ويف حاةل اس تخدام املصنفات من دون اإذن قانوين ،جيوز لصاحب احلق أأن
يطالب بس بل انتصاف مدنية أأو جنائية.
 .6ويعترب مركز حامية حق املؤلف التابع لالحتاد الكوري ملنظامت حق املؤلف ( )KOFOCOمن أأمثةل التعاون بني
نون حق املؤلف يف مجهورية كوراي
احلكومة والقطاع اخلاص .فقد أأنشأأ القطا ُع اخلاص هذا املركز يف عام  .2005و أأس ند قا ُ
ش ىت أأنشطة الإنفاذ ضد املصنفات املُس تنسخة بشلك غري قانوين اإىل مركز حامية حق املؤلف بعد أأن اكنت ُمس ند ًة اإىل
وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة ،ومن أأمثةل تكل ا ألنشطة التخلص من النسخ املادية غري القانونية ،وسلطة طلب حذف
بناء عىل هذا التلكيف ،اإجراءات صارم ًة ضد النسخ غري
النسخ الرمقية غري القانونية .ويتخذ مركز حامية حق املؤلفً ،
القانوين عىل ش بكة الإنرتنت أأو خارهجا .ومن الوسائل اليت يتخذ هبا املركز اإجراءاته برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية.
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وزارة الثقافة
والرايضة والس ياحة

منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف

مركز حامية حق املؤلف
-

-

حتمي احلقوق اليت يولكها
أأعاضاؤها اإلهيا.
تدير احلقوق املولكة (من
خالل منح تراخيص
مث ًال).

القطاع اخلاص

-

يصادر النسخ غري
القانونية خارج الإنرتنت
ويتخلص مهنا
يطلب حذف النسخ
الإلكرتونية غري القانونية
يراقب التدابري
التكنولوجية اليت يتخذها
مقدمو اخلدمات عىل
ا إلنرتنت ويطلب ااخاذ
تكل التدابري

القطاع العام  +القطاع اخلاص

اللجنة الكورية حلق املؤلف

-

رشطة حق املؤلف القاضائية اخلاصة

تتوسط يف املنازعات.
تقمي اناهااكت حق
د
املؤلف
تدمع وضع س ياسات
حق املؤلف
تتخذ التدابري
التصحيحية ومهنا حذف
النسخ الإلكرتونية غري
القانونية

-

تتخذ اإجراءات صارمة
ضد القرصنة.
تتحرى عن اناهااكت
حق املؤلف قبل اإحاةل
القاضااي اإىل النيابة العامة

القطاع العام

جمي .برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية
( أأ) حملة عامة
ُ .7أ ِعد برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية من أأجل مراقبة القرصنة عىل الإنرتنت أآلي ًا عىل مدار  24ساعة وطوال
أأايم ا ألس بوع ،وللتصدي لناهااكت حق املؤلف اليت تتنوع نتيج ًة للتغريات اليت حتدث يف التكنولوجيا الرمقية وبيئة اس تخدام
حق املؤلف .وخالصة ا ألمر أأن برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية هو أأداة مؤمتتة تبحث عن ش ىت أأنواع املصنفات
املقرصنة احملمية مبوجب حق املؤلف ،مثل املوس يقى وا ألفالم والبث والنرش والرسوم الاكرتونية ،اليت جيري تداولها عىل حنو
غري قانوين عىل الإنرتنت ،مث ترسل هذه ا ألدا ُة طلبات حلذف تكل املصنفات.
مركز حامية حق املؤلف برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية مع الرتكزي عىل امللفات الصوتية يف عام
 .8وقد أأعد ُ
الربانمج مراقبة املصنفات اليت تُوزع عىل حنو غري قانوين
 ،2008مث توسع فيه ليشمل مقاطع الفيديو يف عام  .2009ويدمع
ُ
ابلبحث الآيل عن املصنفات املقرصنة ،ومجع ا ألدةل ذات الصةل ،مث اإرسال طلبات اإىل ُم دِقديم اخلدمات عرب الإنرتنت لاخاذ
تدابري مثل وقف الاس تنساخ أأو د
البث .وتوسع الربانمج جمدد ًا يف عام  2010ليشمل املصنفات ا ألدبية وا أللعاب ،مث توسع
مرة أأخرى يف عام  2011ليشمل الرسوم الكرتونية والربجميات احلاسوبية ،وبذكل وفر بيئ ًة يُمكن فهيا تتبع معليات القرصنة
وإادارهتا عىل حنو شامل.
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بنية نظام برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية

(ب) التكنولوجيا
 .9اإن العنارص ا ألساس ية لربانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية اليت تُم ِكدنه من اكتشاف املصنفات املقرصنة يه
تكنولوجيات البحث واكتشاف احملتوى اخلاصة به .اإذ تقوم تكنولوجيا البحث بتزنيل احملتوى اذلي يتيحه مقدمو اخلدمات
عىل الإنرتنت ،اذلين تُعزى اإلهيم نس بة كبرية من توزيع احملتوى عىل الإنرتنت .ووفق ًا لنوع اخلدمة امل ُقدمة من ُمقديم اخلدمات
عىل الإنرتنت ،ميكن أأن تكون تكنولوجيا البحث اخلاصة ابلربانمج متاحة عىل ا إلنرتنت أأو متاحة عىل ا ألداة دون غريها.
وتقوم التكنولوجيا ،حسب النوع ،بتحلل واهجة املس تخدم حتلي ًال مس بق ًا ،وتكتب سيناريو للتحمك الآيل ،وتبحث يف احملتوى
املنشور هبذا السيناريو ،وتُ دِزنل احملتوى.
 .10وتتكرر الإجراءات ا ألساس ية الآتية لتزنيل حمتوى منشور عىل ش بكة ا إلنرتنت :تسجيل ادلخول أآلي ًا اإىل ُمق دِدم اخلدمة
عىل الإنرتنت ،فالنتقال اإىل احملفوظات ،فاإدراج لكامت البحث ،فالبحث يف احملتوى ،مث تزنيهل .ويف حاةل وجود ملفات
ماضغوطة ،فس د
الربانمج ضغطها أآلي ًا ،ويف حاةل صعوبة البحث بسبب حتديد لكامت ممنوعة عىل مس توى عال ،فس ينتقل
يفك
ُ
الربانمج مبارش ًة اإىل احملفوظات ويقوم بتزنيل لك احملتوى املنشور أأو بعاضه .وبيامن ُجيري ذكل لكه ،سوف ُجيمع أآلي ًا الرمق
املرجعي للنرش ،والعنوان ،وهوية الرا ِفع ،واملعلومات ا ألخرى املتعلقة بلك احملتوى املنشور ابعتبارها أأدةل ،وتُلتقط صورة
لشاشة التزنيل ُواخزن لفرتة زمنية ُمحددة.
 .11وتتوىل تكنولوجيا التعرف عىل احملتوى حتليل حمتوى امللفات اليت جرى تزنيلها .وليك يتس ىن البت يف عدم قانونية
احملتوى ،جيب أأن يمتكن الربانمج أأو ًل من التعرف عىل احملتوى املرفوع .وحينئذ د
يبت النظام يف عدم قانونية احملتوى املُتعرف
عليه وفق ًا للمعلومات امل ُقدمة من أأحصاب احلقوق أأو منظامت حق املؤلف.
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 .12ويف حاةل املصادر الصوتية ومقاطع الفيديو واحملتوى ا ألديب ،يس تخدم الربانمج تكنولوجيا تعرف قامئة عىل السامت،
فتقوم تكل التكنولوجيا ابس تخالص السامت الفريدة ( أأو امحلض النووي) مللفات احملتوى ،وتقارن تكل السامت ابمحلض
النووي للسامت اخملزنة ابلفعل يف قاعدة بياانت السامت ،وتتوصل اإىل السامت املتشاهبة ابعتبارها نتاجئ معلية التعرف .وتُعد
هذه التكنولوجيا نوع ًا متطور ًا من تكنولوجيا التعرف القامئة عىل التجزئة ،حيث ميكن ابلتكنولوجيا الديدة التعرف عىل ش ىت
التنس يقات وامللفات املُحوةل .بيد أأنه يف حاةل ا أللعاب والربامج ،مل تُس تحدث بعدُ تكنولوجيا التعرف القامئة عىل السامت ،ذلا
يس تخدم برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية تكنولوجيا التعرف القامئة عىل التجزئة حىت الآن.

(ج) التطوير
 .13اس تحدث مركز حامية حق املؤلف يف عام  2011وحدة حبث قامئة عىل النص ملقديم اخلدمات عىل الإنرتنت،
وتسمح هذه الوحدة بتسهيل معليات صيانة النظام وإاصالحه ،وبعل املراقبة أأكرث فعالية .وبفصل نظام التعرف عىل امللفات
الكبرية احلجم عن قاعدة بياانت حق املؤلف للك نوع من أأنواع حق املؤلف ،ميتكل برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية
الآن قاعدة بياانت لسامت حقوق املؤلف تعمل عىل حنو أأكرث فعالية ،وتزداد هذه القاعدة ابس مترار .وعالوة عىل ذكل ،جرى
تعزيز التعرف عىل حمتوى الفيديو ابلتعرف عىل املسار الصويت .ومتت أأياض ًا ترقية أأنظمة الإدارة والإبالغ والتحمك ،مما أأدى اإىل
زايدة الفعالية.
مركز حامية حق املؤلف ،يف عام  ،2012نظام ًا ملراقبة الهات
 .14ومن أأجل التصدي لبيئة اناها أأكرث تنوع ًا ،اس تحدث ُ
ا ألجنبية اليت ت دُِقدم اخلدمات عرب الإنرتنت ،ونظام ًا للتحذير املبكر من احملتوى اخلطري ،ونظام ًا دلمع أأنشطة ااخاذ اإجراءات
املركز أأياض ًا غرفة معليات
املركز هذه ا ألنظمة بربانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية .و أأقام ُ
صارمة خارج الإنرتنت ،و أأحلق ُ
متاكمةل ،ويعكف عىل تشغيلها من أأجل اإدارة هذه ا ألنظمة اخملتلفة والربط بيهنا ربط ًا أآني ًا.
 .15واستناد ًا اإىل التعاون مع احلكومات واملنظامت ا ألجنبية املعنية ،هيدف نظام مراقبة الهات ا ألجنبية اليت تُق دِدم
اخلدمات عرب الإنرتنت اإىل مراقبة املواقع الإلكرتونية ا ألجنبية خارج البالد لتحسني حامية املصنفات املشموةل حبق املؤلف،
ألن نسخ احملتوى وتداوهل عىل حنو غري قانوين قد انترش رسيع ًا يف اخلارج بسبب التطور التكنولويج .ويدمع النظا ُم عدة
لغات ،وجيمع أأد ًةل من منشورات مرفوعة ،ويقوم بتزنيل ملفات احملتوى أآلي ًا .ومن الدير ابذلكر أأنه يس تطيع أأياض ًا تزنيل
احملتوى اذلي يُبث ،ول يقترص عىل امللفات املرفوعة مثل تكل املس تخدمة يف املواقع احمللية.
 .16واس ُتحدث نظام التحذير املبكر من احملتوى اخلطري من أأجل تتبع املواد املقرصنة تتبع ًا استباقي ًا؛ أأي منع التوزيع غري
القانوين ل ألفالم اليت تُعرض حالي ًا يف دور العرض اذلي يسفر عن رضر واسع النطاق .و"احملتوى اخلطري" هو احملتوى
احملبوب للغاية اذلي جيري تداوهل برسعة ابلغة ،ويرت أأثر ًا اجامتعي ًا واقتصاد ًاي كبري ًا ،ويرتفع عدد التزنيالت غري القانونية هل
بشلك خاص يف بداية دورة توزيعه ،ذلا فاإن التصدي املبكر لالناهااكت احملمتةل أأمر همم للغاية.
صاحب احلق بشأأهنا طلب حامية –
 .17واللكامت ادلللية اليت ت ُس تخدم عاد ًة لَّللةل عىل "حمتوى خطري" واليت قدم
ُ
هذه اللكامت ادلللية تُسجل عىل صفحة الويب وفق ًا لطلب حامية تقدم به صاحب احلق ،ويقوم نظام التحذير املبكر ابلبحث
الرسيع املتكرر يف أأحدث املواد املرفوعة ملعرفة ما اإذا اكنت تشمل أأي "حمتوى خطري" .وإاذا عرث النظام من خالل معلية
اخطيط اللكامت ادلللية اليت جيرهيا عىل مادة مرفوعة مشتبه هبا ،فاإنه يقوم أآلي ًا ابإرسال رساةل نصية اإىل صاحب احلق وإاىل
مركز حامية حق املؤلف لاخاذ تدابري وقائية .وبذكل ميكن ااخاذ تدابري املتابعة عىل حنو أأرسع و أأكرث فعالية ،مثل اإرسال
طلبات وقف النسخ والتداول.
 .18وهيدف نظام دمع ااخاذ اإجراءات صارمة خارج الإنرتنت اإىل معالة بالغات النسخ غري القانوين أآلي ًا ،من خالل
تطبيق عىل الهاتف اذليك ،وهو ما اكن ُجيرى يدو ًاي يف السابق .ويتأألف هذا النظام من جز أأين ،هام :تطبيق من أأجل
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املس تخدمني العاديني ل إالبالغ عن القرصنة ،وتطبيق أآخر ملعالة نتاجئ معليات الإجراءات الصارمة .ويسمح تطبيق الإبالغ
للمس تخدمني ابلتقا صور باكمريات هواتفهم اذلكية ،و إابدخال معلومات املوقع بنظام حتديد املواقع العاملي ،ومعلومات عن
الكيفية اليت تُباع هبا النسخ غري القانونية ،ومعلومات أأخرى ذات صةل .ويسمح التطبيق الآخر ملركز حامية حق املؤلف
بقراءة البالغ امل ُقدم ،وبتسجيل نتيجة البالغ ،و إابدخال البالغ يف قاعدة بياانت.
 .19واس ُتحدثت يف عام  2013تقنية ملراقبة مواقع مشاركة امللفات عرب الانرتنت "بت تورنت" .ومواقع البت تورنت
أآخذة يف الصعود ابعتبارها قناة جديدة للتوزيع غري القانوين ،خاصة بعدما ُط دبِقت س ياسة جديدة تتطلب تسجي ًال خاص ًا
خلدمات التخزين عىل الإنرتنت (تسمى "ويهباردز" ابللغة الكورية ،وتش به يف معناها مواقع اخزين امللفات
" .)"cyberlockersوتس تخدم مواقع التورنت بروتوكولت الند للند ( )P2Pلتسمح بتبادل البياانت بني خشصني .وقد
شهدت هذه املواقع منو ًا مطرد ًا يف عدد مس تخدمهيا؛ نظر ًا ملا تمتزي به من سهوةل وفعالية .ونتيجة ذلكل ،جيري من خالل هذه
املواقع تداول الكثري من حمتوى الوسائط املتعددة تداو ًل غري قانوين ،ذلا ابت من ا ألمهية مباكن لهيئات اإنفاذ حق املؤلف أأن
تراقب تكل املواقع و أأن تطلب وقف معليات الاس تنساخ والنقل غري القانونية .ويقوم برانمج منع حقوق املؤلف غري القانونية
الربانمج طلب ًا إاىل مدير املوقع لوقف
ابملراقبة الآلية ملواقع تبادل ملفات التورنت ،وإاذا عُرث عىل ملفات قانونية ،يرسل
ُ
اس تنساخ ملف التورنت ونقهل.

(د) الرؤية
 .20نظر ًا ألن اس تخدام الهواتف اذلكية يزداد يوم ًا بعد يوم ،تنوي وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة توس يع النظام يك ل
يقترص عىل مراقبة منصات الإنرتنت ،بل يراقب أأياض ًا املنصات املتنقةل عىل مدار الساعة وطوال أأايم ا ألس بوع ،وكذا ملاكحفة
القرصنة من خالل خدمات البث.
 .21وإاضاف ًة اإىل ا ألنشطة املذكورة أآنف ًا ،تعتين الوزارة بوضع وتنفيذ س ياسات وبرامج متنوعة مثل التثقيف بشأأن حق
املؤلف عىل الإنرتنت ومحالت اإذاكء الوعي ،يك يمتكن عامة الناس من املشاركة مبحض إارادهتم يف توفري بيئة حترتم حق
املؤلف وتسهم يف تطوير قطاع الثقافة.

اثني ًا .حقوق امللكية الصناعية
أألف .معلومات أأساس ية
 .22احتلت مجهورية كوراي املرتبة الرابعة عاملي ًا يف عدد طلبات الرباءات املودعة ،وذكل وفق ًا للمؤرش العاملي للملكية
الفكرية لعام  ،2014وهو ما ميثل منو ًا رسيع ًا حلقوق امللكية الفكرية ويؤكد عىل حاجة البَّل اإىل حامية حقوق امللكية الفكرية
بكفاءة وفعالية .وذلكل يعمل املكتب الكوري للملكية الفكرية عىل ماضاعفة هجوده لتشييد بنية حتتية اجامتعية تلقى فهيا
حقوق امللكية الفكرية الاحرتام الواجب وتُفعل اإىل أأقىص حد ممكن وعىل حنو عادل.
 .23والسل ُع د
تعرض املس تخدمني للخطر وتعيق التجارة املس تقرة حفسب ،بل تتسبب أأياض ًا يف رضر ابلغ
املقَّلة ل د ِ
لالقتصادات الوطنية بتقويض العالمات التجارية احمللية والتسبب يف عزوف الاستامثر ا ألجنيب .وتتسبب ا ألدوية وقطع غيار
الس يارات املقَّلة عىل وجه اخلصوص يف ا إلرضار بصحة املس تخدمني وسالماهم ،ويف الوقت نفسه متيل ا ألشاكل ا ألخرى
من السلع د
املقَّلة اإىل احليلوةل دون الاستامثر والتمنية املرتبطني اب ألعامل التجارية ،مما يؤدي اإىل زايدة البطاةل .وجملاهبة هذا
اخلطر العاملي ،يسعى املكتب الكوري للملكية الفكرية جاهد ًا اإىل القاضاء عىل توزيع السلع د
املقَّلة.
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 .24ونظر ًا لزدهار التجارة الإلكرتونية ،ازدادت صفقات السلع د
املقَّلة عىل مواقع التسوق عىل الإنرتنت ازدايد ًا رسيع ًا.
وملعالة هذه املشلكة بفعالية ،شلك املكتب الكوري للملكية الفكرية يف نومفرب  2011فرقة معل لإنفاذ القانون عىل الإنرتنت،
و أأمدها ابملعدات النائية الرمقية لتنظمي صفقات السلع د
املقَّلة عىل الإنرتنت عىل حنو صارم.

ابء .توعية املس اهلكني بأأمهية القاضاء عىل توزيع السلع د
املقَّلة
 .25يقوم املكتب الكوري للملكية الفكرية بأأنشطة تروجيية متنوعة مع املس اهلكني لزايدة الوعي بأأمهية القاضاء عىل توزيع
السلع د
املقَّلة واس اهالكها.
املكتب سلس ًةل من أأنشطة التوعية العامة ،وتعاون مع مجموعات منارصة املس اهلكني املدنية لتعزيز حامية حقوق
 .26ونظم ُ
امللكية الفكرية وتوعية املس اهلكني بعدم قانونية السلع د
املقَّلة.
 .27وقام املكتب الكوري للملكية الفكرية حبمالت وطنية يف  13مدينة ومقاطعة لتشجيع املس اهلكني عىل رشاء السلع
ا ألصلية .وعقد املكتب منذ عام  2011ما مجموعه  96جلسة تدريبية للمس اهلكني تس اهدف رابت املنازل وعامل املاكتب
ملنعهم من رشاء السلع املقَّلة.
 .28و أأنتج املكتب الكوري للملكية الفكرية اإعالانت متلفزة – اس تعان فهيا مبمثةل شهرية لتكون سفرية دعائية هل –
املكتب الوعي العام ابس تخدام ش ىت الوسائط عىل الإنرتنت،
لتشكيل اإجامع جممتعي عىل عدم قانونية السلع املقَّلة .كام عزز ُ
مبا فهيا خدمات التواصل الاجامتعي.
 .29و أأطلق املكتب يف عام  2014برانمج "دمع الطالب الامعي" للرتوجي محلاية حقوق امللكية الفكرية بني طالب
الامعات .كام أأنتج املكتب رسوم ًا كرتوني ًة لزايدة الوعي حبامية حقوق امللكية الفكرية بني الش باب ،مث معد اإىل التثقيف العميل
بشأأن كيفية المتيزي بني السلع ا ألصلية واملقَّلة.
 .30وعالوة عىل ذكل ،خصص املكتب "أأس بوع ًا محلاية امللكية الفكرية" ،نظم خالهل معارض عن التفريق بني السلع
ا ألصلية واملقَّلة ،ومحالت مجع توقيعات لتعزيز الوعي ابمللكية الفكرية بني عامة الناس ،و أأنشطة أأخرى تتعلق ابمللكية
الفكرية.
 .31وسوف يواصل املكتب ،ابلشرتا مع منظامت املس اهلكني واجملموعات املدنية ا ألخرى ،تثقيف املس اهلكني ورفع
مس توى الوعي ابلطابع الاضار للسلع املقَّلة من خالل الإعالانت التجارية املتلفزة وغريها من الهود الرتوجيية املشاهبة.

جمي .اإنفاذ ماكحفة التقليد عىل الإنرتنت
 .32مع اتساع ا ألسواق املفتوحة عىل الإنرتنت (مثل مواقع ا ألسواق واملزادات العلنية) ،شهد توزيع السلع املقَّلة عرب
الإنرتنت زايدة س نوية حادة نظر ًا لس مترار زايدة فرص التوزيع.
 .33وملواهجة ذكل ،أأنشأأ املكتب الكوري للملكية الفكرية نظام رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت ( )IPOMSلاخاذ
اإجراءات أأكرث رصام ًة وفعالي ًة ضد توزيع السلع املقَّلة.
 .34ويُطبق نظام رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت منذ عام  ،2010وهو نظام رصد اإلكرتوين يكتشف قوامئ السلع
املقَّلة املنشورة عىل ا ألسواق الإلكرتونية الكورية ومواقع املزادات العلنية ومواقع التسوق الكورية اململوكة ل ألفراد .ومينع بيع
السلع د
املقَّلة حبذف هذه القوامئ ومنع الوصول اإىل املوقع ابلتعاون مع امجلعية الكورية محلاية امللكية الفكرية (.)KIPRA
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 .35ويس تخدم نظا ُم رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت نظام رصد أآيل جيمع معلومات من اإعالانت البيع املنشورة يف
ا ألسواق الإلكرتونية املفتوحة ،ويكتشف السلع املقَّلة ابلس تعانة بلكامت الكشف ادلللية والقوامئ السوداء ومعلومات
ا ألسعار .وإاذا اكتشف النظام وجود سلع مقَّلة ،تُبلغ ا ألسواق املفتوحة لتقوم طواعي ًة بوقف بيع تكل السلع.
 .36وبعد التعرف عىل سلعة مقَّلة ووقف بيعها ،حيول النظام دون وقوع مزيد من اخملالفات بوضع هوية البائع يف القامئة
السوداء .كام متنع الرشاكت اليت تُدير ا ألسواق الإلكرتونية املفتوحة تسجيالت البائعني املدرجني يف القامئة السوداء عن طريق
رصد املعلومات الشخصية للبائعني.
 .37وعالوة عىل ذكل ،اإذا ضبط نظا ُم رصد امللكية الفكرية عىل الإنرتنت موقع ًا اإلكرتوني ًا للتسوق يتاجر يف سلع مقَّلة،
يقوم الراصدون احملرتفون بمع أأدةل عىل مبيعات اإضافية ويطلبون من اللجنة الكورية ملعايري التصالت مراجعة ا ألمر،
وبذكل يُمنع الوصول اإىل املوقع الإلكرتوين أأو يُغلق هنائي ًا .أأما ابئعي السلع املقَّلة اذلين يكررون الإجتار فهيا أأو يعملون عىل
نطاق واسع ،فهنا فريق اإنرتنت خاص ميكن أأن يتوىل التحقيق معهم ،وذكل وفق ًا ملالبسات القاضية.
 .38ويف عام  ،2014أأوقف املكتب الكوري للملكية الفكرية  5 348معلية بيع يف ا ألسواق املفتوحة و أأغلق  454موقع ًا
اإلكرتوني ًا للتسوق .وجنح أأياض ًا يف وقف بيع  3 182سلعة مقَّلة ،اكن أأغلهبا مالبس وحقائب وحمفظات جيب وإاكسسوارات
ل ألزايء من تصممي عالمات جتارية كورية وأأجنبية شهرية.

نتاجئ أأنشطة الإنفاذ اخلاصة مباكحفة التقليد عىل الإنرتنت
النوع
ا ألسواق املفتوحة
(معليات البيع اليت مت وقفها)
مراكز التسوق
)املُغلقة)
الاهم النائية
الباضائع امل ُصادرة

2011

2012

2013

2014

اجملموع

3 566

4 256

4 422

5 348

17 592

364

505

828

454

2 151

18
1 198

109
25 949

117
9 099

41
3 182

285
39 428

 .39وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ل يكف املكتب الكوري للملكية الفكرية عن حتسني مواهجة نظام رصد امللكية الفكرية عىل
الإنرتنت للقنوات اليت تزداد تطور ًا وتنوع ًا اليت جيري عربها توزيع السلع املقَّلة عىل الإنرتنت .مفث ًال ،حيامن يتعلق ا ألمر
بأأصناف مقَّلة مثل احلقائب والساعات وا ألحذية اليت تُباع خالل فرتة زمنية قصرية للغاية ،فاإن نظام رصد امللكية الفكرية
عىل الإنرتنت ُمعد للتحقق أآلي ًا من الإعالانت خالل ساعة واحدة من ظهورها يف ا ألسواق املفتوحة .كام أأن التجميع مل يعد
يقترص عىل مواقع التسوق اململوكة ل ألفراد اليت يُروج لها عىل مواقع البواابت الإلكرتونية ،بل يشمل مواقع املدوانت،
والتجمعات الإلكرتونية ،والش باكت الاجامتعية ،فقلت نتيجة ذلكل النقا غري املرئية يف معلية مجع املعلومات.

دال .حتسني القوانني وا ألنظمة املتعلقة حبامية حقوق امللكية الفكرية
 .40اس تعرض املكتب الكوري للملكية الفكرية وسائل متنوعة لتحسني القوانني وا ألنظمة فامي يتعلق ابلتعوياضات اليت
تُدفع يف حاةل اناها حقوق امللكية الفكرية ،وذكل أأم ًال يف توفري مزيد من امحلاية للرباءات.
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 .41ومن أأجل التطبيق الفعال للتعوياضات عىل حالت اناها الرباءات ،د
املكتب لنة من خرباء خارجني لتحسني
شلك ُ
نظام التعوياضات ،وحلل ا ألحاكم املدنية والنائية املرتبطة ابناهااكت الرباءات ،و أأجرى دراسات اس تقصائية يف أأحناء البَّل
(تس اهدف الرشاكت ذات الصةل) لس تطالع الآراء بشأأن زايدة التعوياضات ،واس متع اإىل التعقيبات املُقدمة من ش ىت
ا ألطراف املعنية من أأجل التوصل اإىل تدابري للتحسني.
 .42و أأسفرت هجود املكتب عن مقرتح مبراجعة قانون براءات الاخرتاع .وميكن تصنيف احملتوى الرئييس لهذا املقرتح بوجه
عام وفق ًا للمفاهمي الآتية :اإعداد نظام أأكرث فعالية لتحديد التعوياضات ،ومنع التعدايت اليت ترض حبقوق الرباءات ،واخفيف
عبء ا إلثبات اذلي يقع عىل اكهل أأحصاب حقوق الرباءات ،ومنع ترسب ا ألرسار التجارية أأثناء احملاكامت.
 .43ومن املتوقع أأن يُناقش مقرتح مراجعة قانون براءات الاخرتاع يف اجمللس الوطين يف عام  ،2015وسوف يساعد ذكل
يف اإجياد نظام عادل وفعال فامي يتعلق ابلتعوياضات اليت تُدفع يف حالت اناها حقوق الرباءات ،وس يعزز فعالية نظام
الرباءات ،وبذكل يسهم اإسهام ًا كبري ًا يف توفري نظام بييئ حصي للملكية الفكرية.
املكتب
 .44وإاضاف ًة اإىل ذكل ،يتعاون املكتب مع امجلار احمللية وا ألجنبية ملنع التخليص امجلريك للسلع املقَّلة .كام يساعد ُ
عىل تسجيل حقوق امللكية الفكرية دلى امجلار من أأجل حامية هذه احلقوق عىل حنو أأكرث كفاءة وفعالية.

هاء .اخلطة املس تقبلية
 .45لتعزيز احرتام امللكية الفكرية يف لك أأحناء البَّل ،سوف يقوم املكتب الكوري للملكية الفكرية بزايدة القوة الرشطية
القاضائية اخلاصة من أأجل حامية حقوق العالمات التجارية ،كام س يعزز فريق التحقيق عىل الإنرتنت اخلاص به من أأجل
مساعدهتم عىل تتبع وسائل توزيع السلع املقَّلة والتحري عهنا عىل حنو أأكرث فعالية.
 .46وسوف يعمل املكتب ،بصفة خاصة ،عىل ااخاذ اإجراءات صارمة ضد معتادي التعددي ،والوسائل املعروفة لتوزيع
السلع املقَّلة ،والسلع املقَّلة اليت هتدد السالمة العامة (مثل ا ألدوية املقَّلة وما اإىل ذكل).
 .47ونظر ًا ألن توعية املس اهلكني أأمر ل غىن عنه للقاضاء عىل السلع املقَّلة ،ينوي املكتب اإطالق محالت تروجيية
تس اهدف جامعات متنوعة من املس اهلكني ،مثل طالب الامعات ورابت املنازل والعاملني ابملاكتب ،لإرساء ثقافة احرتام
امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين.
[هناية الوثيقة]

