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ا ألصل :ابلفرنس ية
التارخي 8 :سبمترب 2015

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اىل  25نومفرب 2015
منع وقمع التقليد عرب اإلنرتنت – مبادرات فرنسا

مقدمة من ستيفاين لوغي ،منسقة اللجنة الوطنية ملاكحفة التقليد ،ادارة التخطيط والعالقات ادلولية ،املعهد الوطين للملكية
*
الصناعية

ملخص
ال خيفى عىل أأحد منا أأن ظاهرة التقليد عرب االنرتنت تشهد تفامق ًا مس متر ًا .و أأصبح هذا "ادلاء" اذلي ميس ابملصاحل الاقتصادية
للمنشآت الوطنية يصيب مجيع القطاعات (املنتجات الفاخرة ،واملنسوجات ،ومس تحرضات التجميل ،ولعب ا ألطفال،
واطارات النظارات ،ومنتجات الوسائط املتعددة وغريها) .وهتدد هذه املنتجات ،من أأدوية ومس تحرضات جتميل رديئة
اجلودة ،حصة املس هتلكني وسالمهتم .وتيسء أأيض ًا اىل مسعة العالمات املقدلة .وان تعدوا اخلسائر النامجة عن سوق التقليد
ال حتصوها.
ويؤدي املعهد الوطين للملكية الصناعية ،بوصفه ا ألمانة العامة للجنة الوطنية ملاكحفة التقليد ،دور ًا رئيس ي ًا يف ماكحفة التقليد
ابلتعاون مع رشاكء أخرين .ويضطلع املعهد ورشاكهؤه بآأنشطة تختلفة يف اجاي املنع والقمع.

*

ال تُ َع ر ِرب الراء الواردة يف هذه الوثيقة اال عن ر أأي اكتهبا فقط وال تُ َع ر ِرب ابلرضورة عن أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.

WIPO/ACE/10/18
2

أأو ًال .املنع
أألف .توعية املس هتلكني
َّ
تنظم محةل اعالمية يف صيف لك عام جبنوب فرنسا بغية توعية امجلهور .وهدفت امحلةل املاضية لعام  2014اىل توعية
.1
املس هتلكني بعواقب التقليد عرب االنرتنت واىل دمع الهيئات احلكومية يف معليات الضبط .و رِنظمت هذه امحلةل حتت رعاية
اللجنة الوطنية ملاكحفة التقليد وابالشرتاك مع امجلارك واملعهد الوطين للملكية الصناعية واحتاد الصناع للحامية ادلولية للملكية
الفكرية (.)Unifab
 .2ومشلت س بل التواصل مع امجلهور توزيع أأكرث من  100 000نرشة اعالمية تو ر ِجه الرساةل التالية:
"صور حقيقية ،منتجات زائفة :حذار من التقليد عرب االنرتنت!".
 .3وتتآألف لك نرشة من ثالث صفحات َّ
موّجة اىل مجيع ا ألعامر وتق َّدم فهيا العديد من النصاحئ العملية لعدم الوقوع يف
رشك التقليد من خالل صور ساخرة و أألعاب ل ألطفال.
.4

وتناول جزء التوعية املوضوعات الثالثة التالية:
-

رسقة البياانت املرصفية؛

-

متويل اجلرمية املنظمة؛

-

اخملاطر عىل سالمة املس هتكل والبيئة.

 .5واذ هتدف هذه النرشات االعالمية أأساس ًا اىل تقدمي نصاحئ وحتذيرات ومعلوماتُ ،أشفعت برسومات ر ِتبني تختلف
اكء للشعور ابملسؤولية دلى املس هتلكني.
عواقب التقليد از ً
 .6ومتهيد ًا لهذه امحلةلُ ،
اضطلع اب ألنشطة ا ألساس ية واملازامنة التالية:
-

اعالم القامئني عىل ا ألعامل التجارية واملاكتب الس ياحية والبدلايت املعنية؛

-

تدريب وتوعية هيئات االنفاذ احمللية بغية تنظمي معليات ضبط ومصادرة ابلتعاون مع أأّجزة الرشطة وادلرك
وامجلارك والقضاء؛
وضع ألية وطنية واقلميية للصحافة واالعالم.

-

 .7ويدرك غالبية املسافرين هذه الظاهرة ولكهنم جيهلون مدى تآأثريها عىل مجيع املنتجات الاس هتالكية ،ظن ًا مهنم أأن
التقليد يس هتدف اجاي املنتجات الفاخرة واملالبس حرص ًا .ولعل تقليد املنتجات اليومية جيذب أأكرث انتباه الساحئني اذلين
أأدركوا جحم هذه الظاهرة وتخاطرها ودنوها مهنم .و ألول مرة ،ثُ رقِف املس هتكل االلكرتوين ون رُصح بعدم الانس ياق وراء الصفقات
الرباقة الاكذبة اليت جيدها عىل االنرتنت.
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ميكن الاطالع عىل النرشة االعالمية املصورة عىل املوقع التاي.www.cnac-contrefacon.fr :
 .8وتلقت امحلةل ردود فعل اجيابية للغاية .اذ تس تقطب امحلةل لك عام املزيد من الساحئني اذلين أأصبحوا أأكرث اهامتم ًا
ووعي ًا حبجم التقليد.
.9

واكنت ردود امجلهور اجيابية معوم ًا وان انطوت أأحيا ًان عىل تربيرات أأو اناكر اتم:
-

الاعرتاف برشاء السلع املقدلة مواكب ًة حلراكت املوضة أأو نظر ًا اىل التلكفة الباهظة للسلع ا ألصلية؛

-

" ُأوقع يب مرة فتوقفت عن الرشاء عرب االنرتنت"؛
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-

" أأخىش الرشاء عرب االنرتنت واحلصول عىل سلع مقدلة"؛

-

"كنت أأّجل وجود سلع مقدلة عىل االنرتنت"؛

-

"يازايد اس هتالكنا للمنتجات املقدلة عرب االنرتنت ألننا ال نرى املنتج"؛

-

"شكر ًا جزي ًال عىل ّجودمك ،س نقر أأ هذه النرشة بعناية"؛

-

"شكر ًا عىل توعيتنا ،ولعلنا ال نقع يف هذا الفخ مرة أأخرى".

ابء .ابرام اتفاقات تعاون طوعية بني اجلهات الاقتصادية الفاعةل :مواثيق ماكحفة التقليد عرب االنرتنت
 .10سعي ًا اىل حامية املس هتلكني ،و رقِعت ثالثة اتفاقات تعاون طوعية بني ّجات اقتصادية فاعةل تختلفة ييل بياهنا:
-

ميثاق ماكحفة التقليد عرب االنرتنت بني أأحصاب حقوق امللكية الصناعية ومنصات التجارة االلكرتونية،
1
فُتح للتوقيع يف  16ديسمرب 2009؛

-

ميثاق ماكحفة التقليد عرب االنرتنت بني أأحصاب حقوق امللكية الصناعية ومنصات االعالانت عىل االنرتنت،
2
فُتح للتوقيع يف  7فرباير 2012؛

-

ميثاق ماكحفة التقليد عرب االنرتنت بني أأحصاب امللكية الصناعية والهيئات الربيدية؛
3
فُتح للتوقيع يف  7فرباير .2012

 .11وتتيح اتفاقات التعاون هذه اقامة عالقة ثقة بني اجلهات الاقتصادية الفاعةل اليت تتعهد ابلوفاء ابلازامات متبادةل
ومتوا نزة فض ًال عن تبادل املعلومات ابنتظام.
 .12وتنص املواثيق عىل وضع تدابري وقائية (أليات كشف يف املنصات) وتدابري تفاعلية (اجراءات اخطار
أأحصاب احلقوق).
 .13واملعهد الوطين للملكية الصناعية هو الهيئة املسؤوةل عن متابعة اتفاقات التعاون هذه ورصد تطبيقها وتكييفها عند
الاقتضاء.
 .14و أأدى التعاون بني منصات البيع عرب االنرتنت و أأحصاب العالمات اىل اخنفاض معدل املنتجات املقدلة عىل املواقع
االلكرتونية املعنية اخنفاض ًا كبري ًا.

1
انظر أأيض ًا عرض بيري سريينييل لهذا امليثاق يف الوثيقة  WIPO/ACE/7/8املتاحة عىل املوقع التاي:
.http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=186297
2
ميكن الاطالع عىل امليثاق عىل املوقع التاي:
.http://www.economie.gouv.fr/files/Charte_lutte_contrefacon_internet_petitesannonces.pdf
3
ميكن الاطالع عىل امليثاق عىل املوقع التاي:
.http://www.economie.gouv.fr/files/Charte_lutte_contrefacon_internet_titulaires_droits_operateurspostaux.pdf
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 .15و أأاتحت املواثيق املذكورة تنفيذ ا ألنشطة التالية:
-

اقامة أأو توطيد عالقة الثقة بني املنصات و أأحصاب احلقوق؛

-

نقل ألحصاب احلقوق معلومات عن ماكحفة التقليد من أأجل تنفيذ تدابري كشف تخصصة واستباقية
( أأي من املصدر)؛

-

وضع منصات أليات لتحليل مضمون العروض وسلوكيات البائعني؛

-

توجيه أأحصاب احلقوق اخطارات اىل املنصات بشآأن عروض بيع املنتجات املقدلة؛

-

تدريب أأحصاب احلقوق أأفرقة املنصات عىل خصائص منتجاهتم؛

-

الانتظام يف تبادل املعلومات عن تطبيق تدابري املواثيق؛

و أأصبح هذا الهنج الوقايئ معيار ًاي يف فرنسا (ميثاقا  2009و )2012ويف أأورواب ( أأبرمت مذكرة تفامه بشآأن بيع
4
املنتجات املقدلة عرب االنرتنت عىل مس توى الاحتاد ا ألورويب يف  4مايو .)2011
 .16وميكن للبدلان ا ألخرى اليت تنظر حالي ًا يف وضع اجراءات مراقبة جديدة لالنرتنت وتتشاور عىل وضع لواحئ رِ
تنظم
التجارة االلكرتونية أأن تعمتد هذا الهنج .ومنذ يوليو  ،2014تتوىل السلطات الفرنس ية يف الصني (مستشار املعهد الوطين
للملكية الصناعية) تيسري احلوار املبارش واملمثر بني املنصات الصينية للتجارة االلكرتونية ومجموعة من الرشاكت الفرنس ية بغية
جتربة أليات كشف استباقية ووقائية للمنتجات املقدلة الواحضة والشائعة.

اثني ًا .القمع
أألف .امجلارك الس يربانية
 .17ان امجلارك عضو ابلغ النشاط يف اللجنة الوطنية ملاكحفة التقليد يؤدي دور ًا أأساس ًا يف ماكحفة التقليد عرب االنرتنت.
و أأنشئت يف عام  2009وحدة امجلارك الس يربانية لكشف الغش امجلريك عىل االنرتنت .وحتقيق ًا ذلكل ،تراقب هذه الوحدة
ا ألشخاص اذلين يس ترتون وراء أأسامء مس تعارة عىل مواقع البيع واملنتدايت واملدوانت والش باكت الاجامتعية .وقد تفيض
هذه املراقبة اىل حتقيق تفتحه االدارة الوطنية لالس تخبارات والتحقيقات امجلركية .ويقترص معل امجلارك الس يربانية أأساس ًا عىل
املواقع املس تضافة يف فرنسا .و أأما يف حاةل املواقع املس تضافة يف اخلارج ،فتكون صالحيات احملققني مقترصة عىل البحث عن
املشرتين الفرنس يني ،وميكن لقايض التحقيق أأن يصدر اانبة قضائية اذا قرر املدعي العام فتح ابب التحقيقات.

4
ميكن الاطالع عىل نص مذكرة التفامه ابللغة االنلكزيية عىل املوقع التاي:
 .http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdfوعرض جان برغيفن مذكرة التفامه
هذه يف الفقرات  19اىل  27من الوثيقة  WIPO/ACE/9/20املتاحة عىل املوقع التاي:
ُ
أ
 .http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=261436ونرش كذكل يف عام  2013تقرير املفوضوية اىل الربملان الورويب
واجمللس ا ألورويب عن اجراءات مذكرة التفامه بشآأن بيع املنتجات املقدلة عرب االنرتنت (الوثيقة  )COM/2013/0209 finalاملتاح عىل املوقع التاي:
.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52013DC0209
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 .18واثبا ًات خملالفة تسويق منتجات مقدلة وحتديد ًا لهوية املسؤولني عهنا ،ميكن للجامرك الس يربانية أأن تلجآأ اىل اجراء
"الرشاء لغرض التحقيق" .و أأدخل هذا االجراء اىل قانون امجلارك مبوجب القانون املؤرخ  14مارس  2011بشآأن التوجيه
والتخطيط ألداء ا ألمن ادلاخيل ( )LOPPSI 2اذلي يسمح ملوظفي امجلارك برشاء مكية حمددة من املنتجات املشتبه يف
تقليدها الثبات اخملالفة أأو نفهيا.
 .19ويف هذا االطار ،جيوز ملوظفي امجلارك اس تخدام امس مس تعار ،ويُعفوا من أأية مسؤولية جنائية .وهذا االجراء
"فعال" ولكنه "ثقيل الوطآأة" عىل موظفي امجلارك مقارنة ابخملالفني نظر ًا اىل أأنه جيب احلصول عىل اذن املدعي العام قبل
تنفيذه .واضافة اىل ذكل وعىل الرمغ من اس تخدام ا ألسامء املس تعارة ،يتعرض موظفو امجلارك الس يربانية اىل الهتديد عىل
املنتدايت االلكرتونية .وان عدم منحهم صفة "دوري س يرباين" يؤدي اىل عدم متتعهم ابمحلاية القانونية ذاهتا اليت يمتتع هبا
موظفو الاس تخبارات (اذ تظهر أأسامهؤمه و أألقاهبم عىل حمارض املعاينة).
 .20وتواجه امجلارك الس يربانية تطور التجارة االلكرتونية اذ ازدادت مبيعات املنتجات املقدلة عرب الش باكت الاجامتعية
(فيس بوك وتويرت) ازدايد ًا شديد ًا وتفامقت ظاهرة "الشحن املبارش" (يرسل املورد ا ألجنيب البضاعة اىل العميل مبارشة
حبيث ال ميتكل الوس يط أأي تخزون يف فرنسا).
 .21وتواجه امجلارك الس يربانية أأيض ًا توسع نطاق "االنرتنت املظمل" .وميكن النفاذ اىل هذه الش بكة املوازية عرب براجية
 TORاجملانية .وتنترش يف هذه الش بكة مجيع أأشاكل الاجتار ،وتُدفَع املشرتايت عادة بعمةل البت كوين (معةل افرتاضية ميكن
حتويلها اىل معةل حقيقية) .ويظن مس تخدمو هذه الش بكة أأهنم يمتتعون برسية اتمة اال أأن امجلارك الس يربانية متتكل ا ألدوات
الالزمة لتحديد مواقع اخملالفني .وتتعاون وحدة امجلارك الس يربانية مع العديد من اجلهات العامة مثل ادلرك ومنصة
( PHAROSمنصة مواءمة وحتليل ومقارنة وتوجيه البالغات) اليت تتيح االبالغ عن السلوكيات غري املرشوعة عىل
االنرتنت.
 .22و أأقامت الوحدة أأيض ًا رشااكت مع ّجات خاصة (مواقع بيع الكرتونية و أأحصاب حقوق ومزودو خدمات االنرتنت
ووسطاء ادلفع) .وفض ًال عن ذكل ،ميكن للوحدة أأن تنفذ اىل موقع االئتالف ادلوي ملاكحفة التقليد ( )IACCاملسؤول عن
احاةل بالغات أأحصاب احلقوق اىل وسطاء ادلفع (ماسرتاكرد ،وفزيا ،و أأمرياكن اكسربيس ،وابي ابل وغريها).
 .23واضافة اىل ذكل ،تشارك وحدة امجلارك الس يربانية ابنتظام يف معليات دولية لضبط أأسامء النطاقات .وتريم معليات
"يف مواقعنا" ( )In our sitesاليت يُضطلع هبا ابالشرتاك مع السلطات ا ألمريكية واليوروبول اىل حتديد املواقع الاحتيالية
ووضع الفتة عىل صفحاهتا الرئيس ية لالشارة اىل مصادرة هذه املواقع.
 .24وخالف ًا ملوظفي امجلارك الس يربانية يف بلجياك ،ال جيوز ملوظفي امجلارك الس يربانية يف فرنسا مصادرة أأسامء نطاقات
املواقع اليت مسحت ابرتاكب تخالفة مجركية .ولكن ميكهنم التوجه اىل امجلعية الفرنس ية للتعاون يف اجال تسجيل أأسامء النطاقات
( )AFNICللتآأكد من استيفاء بعض أأسامء النطاقات رشوط التسجيل يف نطاق املس توى ا ألعىل لرمز البدل " .".frوميكن
للجامرك الس يربانية أأيض ًا أأن تطلب تنفيذ اجراء ( Syreliنظام فض الزناعات) اذلي "يسمح ابس تصدار قرار ابلغاء امس
نطاق أأو حتويل ملكيته يف غضون شهرين من اترخي ايداع الطلب" .ولكن ال خيص ذكل اال نطاقات املس توى ا ألعىل لرمز
البدل اليت تديرها امجلعية الفرنس ية للتعاون يف اجال تسجيل أأسامء النطاقات (" ،".frو" ".reو" ،".ytو" ،".wfو"،".tf
و" .)".pmوال تليب هذه اللية اكمل ا ألغراض املنشودة مهنا نظر ًا اىل أأن أأسامء النطاقات هذه املسؤوةل عن ارتاكب
اخملالفات "تُسلَب من أأحصاهبا" وميكن اعادة رشاهئا يف مرحةل الحقة .ويطالب موظفو امجلارك بتطوير القانون الساري .اذ
يرغبون مث ًال يف أأن تمتكن السلطات امجلركية من حتويل ملكية أأسامء النطاقات املس تخدمة الس تضافة مضامني غري مرشوعة
اىل ادلوةل وخباصة يف اطار العمليات ادلولية الرامية اىل حتسني مراقبة االنرتنت.
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 .25ويف عام  ،2014ازداد اس تخدام امجلارك الس يربانية الجراء "الرشاء لغرض التحقق" فامي خيص املنتجات املقدلة ،ما
أأدى اىل ضبط حنو  7000براجية و 1450لصيقة تقدل عالمة مايكروسوفت عىل مواقع بيع الكرتونية مشهورة للغاية .وبعد
مديري رشكتني وتفتيش حمل اقامهتام وحمل العمل املشرتك بني هاتني
هذه العملية ،أألقت السلطات امجلركية القبض عىل َ
الرشكتني.

ابء .مرشوع التعاون مع وسطاء ادلفع االلكرتوين
 .26هيدف مرشوع التعاون مع وسطاء ادلفع االلكرتوين اىل وضع منصة يف فرنسا مثل االئتالف ادلوي ملاكحفة التقليد
املذكور سابق ًا.
 .27و أأصدرت املفوضية ا ألوروبية بالغ ًا بعنوان "جتديد توافق الراء بشآأن حامية حقوق امللكية الفكرية :خطة معل الاحتاد
ا ألورويب" يف  1يوليو  ،2014اس هتلت به مبادرة تريم اىل تركزي س ياسة الاحتاد ا ألورويب يف اجال حامية حقوق امللكية
الفكرية عىل اخملالفات التجارية وعىل هنج "تعقب ا ألمول" .وترغب اللجنة الوطنية ملاكحفة التقليد يف أأن تنفذ اسرتاتيجية
"تعقب املال" الرامية اىل جتفيف منابع متويل املواقع املتخصصة يف بيع منتجات مقدلة وحرمان اخملالفني التجاريني من ايراداهتم.
وان خري سبيل لتنفيذ هذه الاسرتاتيجية هو اقامة تعاون بني أأحصاب حقوق امللكية الفكرية واجلهات املعنية ابالنرتنت
مكنصات البيع االلكرتوين ووسطاء ادلفع االلكرتوين ووسطاء االعالانت عىل االنرتنت.
 .28ووضعت وزارة الثقافة واالعالم خطة معل حكومية خاصة مباكحفة قرصنة املصنفات عىل االنرتنت .وو رقِع ميثاق الازام
همنيي االعالانت مباكحفة املواقع غري املرشوعة يف  23مارس  .2015وتتخذ تدابري حالي ًا ملنع اس تخدام وسائل ادلفع الرمقية
عىل مواقع االنرتنت اليت تنهتك حق املؤلف .وس ُتنشآأ جلنة متابعة قريب ًا.
 .29وتعمل اللجنة الوطنية ملاكحفة التقليد أأيض ًا عىل انشاء منصة وس يطة تضم مجيع وسطاء ادلفع االلكرتوين ما س ييرس
اطالع الرشاكت ،وخباصة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،عىل أأي معلية حظر يفرضها وسطاء ادلفع االلكرتوين.
 .30ومن هذا املنطلق ،اجمتعت اللجنة الوطنية يف شهر يونيو  2015بآأعضاء املركز الكندي ملاكحفة الغش (.)CAFC
ويف عام  2011وتلبية لشاكوى املس هتلكني ،أأقام املركز الكندي ملاكحفة الغش تعاو ًان معلي ًا بني املؤسسات املالية (بنك وفزيا
وماسرت اكرد وغريها) و أأحصاب العالمات والهيئات العامة واملس هتلكني.
 .31وميكن للمس هتلكني املترضرين من املنتجات التقليدية أأن يسرتدوا من خالل هذا النظام مثن البضاعة املقدلة،
عىل أأن يس توفوا الرشطني التاليني:
 تآأكيد صاحب احلق املعين دليل التقليد واحالته عن طريق املركز الكندي (السلطة اخملتصة)؛-

عدم قبول البضاعة املقدلة.

 .32و أأقميت رشااكت بني املركز الكندي ملاكحفة التقليد وفزيا وماسرتاكرد من ّجة وبني املركز الكندي ملاكحفة التقليد
واملصارف الكندية من ّجة أأخرى.
 .33وتستند هذه ا ألنشطة اىل س ياسات قامئة يف اجال الغش ابس تخدام بطاقة ائامتنية كفزيا أأو ماسرتاكرد وتشمل الاجتار
ابملنتجات املقدلة.
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 .34وجيب عىل املس هتكل املترضر أأن يبلغ مرصفه ابشتباهه يف رشاء بضاعة مقدلة .مث جيب ارسال بريد الكرتوين اىل
املركز الكندي ملاكحفة التقليد يضم امس البائع وبريده االلكرتوين وعنوان املوقع االلكرتوين والعالمة املقدلة ووصف البضاعة
واترخي املعامةل ومبلغها فض ًال عن امس ر
املرسل وطريقة االرسال اذا ُأرسلت البضاعة.
 .35وحييل املركز الكندي هذه املعلومات اىل صاحب احلقوق املعين اذلي يتعني عليه تآأكيد تقليد املنتج .مث يدرج املركز
الكندي هذه املعلومات يف قاعدة بياانته .وال حاجة اىل أأكرث من تآأكيد واحد من صاحب احلقوق ملعاجلة مجيع الطلبات
املتعلقة ابملنتج نفسه ،ويتيح ذكل توفري الوقت.
 .36مث جيب عىل املركز الكندي أأن يرسل تآأكيد صاحب احلقوق اىل املس هتكل اذلي حيي ه اىل مرصفه السرتداد املبلغ
املطلوب.
 .37ويتسم هذا النظام ابلرسعة والفعالية للأس باب التالية:
-

يسرتد املس هتلكون مدفوعاهتم يف مجيع احلاالت اليت يُثبت فهيا التقليد؛

-

خيرس صناع املنتجات املقدلة بضائعهم (اليت تُعدم منع ًا العادة بيعها) وتلكفيت االنتاج والشحن وغريهام؛
ي ُسحب مبلغ قدره  25دوالر ًا كند ًاي ( أأو أأكرث حبسب املصارف) مكرصوفات رفض معلية حسب؛

-

يغلق املرصف حساب التاجر (يف همةل ترتاوح بني يوم ومخسة أأايم)؛

-

قد ي ُستبعد التاجر من ش بكة فزيا أأو ماسرتاكرد؛

-

ي ُس َّجل التاجر كبائع منتجات مقدلة دلى صاحب احلقوق؛

-

توجه السلطات اخملتصة يف اجال مقع املنتجات املقدلة اخطار ًا اىل املؤسسات املالية ابلتحقيق مع التاجر
وشطبه من جسالهتا مشفوع ًا بآأمر قضايئ ابلتوقف والامتناع عن التعامل معه؛

-

ال تتسامح املؤسسات املالية الكندية قط مع ابئعي املنتجات املقدلة.

-

 .38وميكن مجليع املواطنني الكنديني (املقميني يف كندا أأو خارّجا) ومجليع املقميني ا ألجانب اذلي اشرتوا بضاعة مقدلة من
رشكة كندية أأن يتصلوا ابملركز الكندي ملاكحفة التقليد.
 .39و أأحرز املركز الكندي ملاكحفة التقليد جناح ًا فائق ًا اذ أأودعت دليه حنو  9300شكوى منذ مارس  .2014و أأصبح فريق
املركز الكندي مؤلف ًا من  27خشص ًا.
 .40وتع ُّد النتاجئ احملققة منذ مارس  2014اجيابية:
-

حدد  1600ابئع منتجات مقدلة و أألقي القبض علهيم؛

-

أأغلق حنو  1000حساب مرصيف؛

-

بلغ اجامي ا ألموال املسرتدة  2.7مليون دوالر كندي مبتوسط  288دوالر ًا كند ًاي للك مترضر.

 .41وميكن للرشاكت أأن تعمتد هنج ًا استباقي ًا من خالل ابالغ معالهئا برسعة االتصال مبصارفهم.
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 .42و أأقرت رشكة انييك مبزااي اسرتاتيجية املركز الكندي ملاكحفة التقليد اذ اهنا اجانية وبس يطة و أأكرث فعالية من اغالق
املواقع االلكرتونية .وتكفي املعلومات اليت حييلها املركز للتآأكد من تقليد املنتج .وتقدر انييك عدم التواصل مبارشة مع
املس هتلكني (خش ية من أأن خيتلس املسؤولون عن التقليد معلومات مهنا) وامنا التعاون مع هيئة تختصة.
 .43ويبدو النظام الكندي ،للوهةل ا ألوىل ،أأنه بس يط التنفيذ وفعال .ولكنه يتطلب تدخل هيئة تختصة لضامن موثوقية
املعلومات اليت حيصل علهيا أأحصاب احلقوق واملصارف.
 .44واننا نظر حالي ًا يف تفاصيل تشغيل النظام الكندي ويف اماكنية تطبيقه يف فرنسا.
[هناية الوثيقة]

