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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  4سبمترب 2019
التكنولوجيات اجلديدة وإنفاذ امللكية الفكرية

مسامهتان من اإعداد سويرسا والاحتاد ا ألورويب
 .1وافقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،ا اإابن دورهتا الثالثة عرشة املعقودة يف الفرتة من  3اإىل  5سبمترب ،2018
عىل أأن تنظر ،ا اإابن دورهتا الرابعة عرشة ،يف عدة موضوعات مهنا "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة
ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة
متوازنة شامةل وفعاةل" .ويف هذا الإطار ،تعرض هذه الوثيقة مسامهيت دوةل عضو (سويرسا) وهيئة غري عضو
(الاحتاد ا ألورويب) بشأأن اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.
 .2وتبد أأ املسامهتان بتحليل جحم السلع املقدلة واملقرصنة وإارضارها ابلقتصاد وحصة املس هتكل وسالمته .مث تركز املسامهة
السويرسية حتديد ًا عىل تدابري ماكحفة السلع املقدلة يف البيئة الرمقية .وتس تعرض الإطار القانوين القامئ ،مبا يف ذكل التدابري
املتاحة ألحصاب العالمات التجارية من أأجل اإنفاذ حقوقهم والتعاون مع امجلارك فض ًال عن التدابري غري املسموح هبا مبوجب
القوانني املعمول هبا ،مثل اإصدار أأوامر قضائية حبجب املواقع الإلكرتونية ضد مزودي خدمات الإنرتنت .وتناقش املسامهة
دور الوسطاء والرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت ،وتعرض يف اخلتام
ادلور املمكن لتقنيات سالسل الكتل يف ذكل اجملال .و أأما مسامهة الاحتاد ا ألورويب ،فتمتحور حول تطبيق تقنيات سالسل
الكتل يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .و اِّ
تقدم املسامهة معلومات عن مسابقة  Blockathonاليت نظمها مكتب الاحتاد
ا ألورويب للملكية الفكرية واملفوضية ا ألوروبية يف عام  2018واليت اكنت تريم اإىل حتفزي ابتاكر حلول قامئة عىل سالسل
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الكتل يف ماكحفة التقليد .اإذ لُكفت عدة فرق برجمة عالية املهارات ابلتصدي للصعوابت اليت تواجه املس هتلكني وموظفي
امجلارك ومشغيل اخلدمات اللوجستية يف التحقق من أأصاةل املنتجات وتعقب حترك السلع ا ألصلية عىل طول سلسةل التوريد.
وتعرض املسامهة طريقة معل احلل اذلي فاز ابملسابقة وهو اإنشاء نسخة افرتاضية للك منتج مادي ،و ِّ ايبني يف اخلتام بعض
القضااي اليت ستتطلب مزيد ًا من الاهامتم يف املس تقبل.
.3

وترد املسامهتان ابلرتتيب التايل:

جتارب سويرسية مع اإنفاذ امللكية الفكرية يف العرص الرمقي3 ..................................................................................
الفرص التكنولوجية اجلديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها - Blockathon :ماكحفة التقليد عرب تكنولوجيا سلسةل
الكتل 8 .................................................................................................................................................
[تيل ذكل املسامهتان]
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جتارب سويرسية مع اإنفاذ امللكية الفكرية يف العرص الرمقي
مسامهة من اإعداد ادلكتور دانيال كراوس ،أأس تاذ قانون الابتاكر ومدير مركز امللكية الفكرية والابتاكر ،جامعة نيوشاتيل،

سويرسا

ملخص
تقدم هذه املسامهة حملة عامة انتقائية عن جتارب سويرسا يف جمال ماكحفة السلع املقدلة والقرصنة يف عرص رمقي دامئ التطور.
و ُأعدات هذه املسامهة لتكون معلية اإىل حد كبري؛ فهيي تشمل احللول الطوعية للصناعة مضن الإطار القانوين دلوةل غري عضو
يف الاحتاد ا ألورويب .وقد متت مراعاة الفرص والقيود اليت تطرهحا حلول سلسةل الكتل.

أأول .مقدمة وإاحصائيات
 .1لطاملا اعتربت التجارة يف السلع املقدلة وا ألعامل املقرصنة عقبة أأمام التجارة يف السلع املرشوعة .1ومنذ مثانينيات القرن
املايض ،أأدركت أأطراف التفاق العام بشأأن التعريفات امجلركية والتجارة املشلكة وابدرت اإىل عقد مفاوضات امللكية الفكرية
يف اإطار جوةل أأوروغواي للمفاوضات ،اليت همدات لتأأسيس منظمة التجارة العاملية كام هو معروف اليوم .واحلال ،أأن التفاق
املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) اكن قد لوضع أأص ًال أكداة ملاكحفة الاجتار يف السلع
املقدلة واملقرصنة 2ومل يتطور اإل لحقا ليصبح اتفاقا شامال للملكية الفكرية.
 .2وابإضفاء الطابع الرمقي عىل الاقتصاد من خالل الإنرتنت فضال عن الش باكت الاجامتعية وتطبيقات الهاتف اجلوال يف
الآونة ا ألخرية ،اختذت التجارة العاملية يف السلع املقدلة واملقرصنة أأبعادا 3جديدة .وهذا هو احلال أأيضا يف سويرسا .وتلظهر
أأحدث الإحصاءات املتاحة من امجلارك السويرسية ما ييل:4


يف عام  ،2018ضبطت امجلارك السويرسية  14,388منتج ًا من املنتجات احلامةل للعالمات التجارية املقدلة،
مبا يف ذكل  9,805منتج ًا من املنتجات املقدلة مضن حركة السلع التجارية و 4,583منتج ًا من املنتجات املقدلة
مضن حركة الس ياحة ،مقارنة بعام  2017حيث ضبطت 5امجلارك السويرسية  10,686منتج ًا من املنتجات

*
الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أآراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أآراء أأمانة الويبو أأو دولها ا ألعضاء.
1
انظر منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي واملكتب ا ألورويب للملكية الفكرية ( ،(2019اجتاهات التجارة يف السلع املقدلة واملقرصنة ،متاح عىل:
.https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en
2
.Watal Jayashree (2001), Intellectual Property Rights in the WTO and Developing, pp. 15 and 21
3
عىل املس توى ادلويل ،ارتفعت التجارة يف السلع املقدلة واملقرصنة من  2.5يف املائة من التجارة العاملية يف عام  2013اإىل  3.3يف املائة يف عام 2016؛ انظر
اجتاهات التجارة يف السلع املقدلة واملقرصنة ،املرجع السابق.
4
.https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/publications/fakten_und_zahlen.html
5
).https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/publications/fakten_und_zahlen/archives.html (2019
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املقدلة .أأما يف عام  ،2016فقد ضبط  613,604منتجات من املنتجات املقدلة ،وهذا يدل عىل أأنه حىت مع
التقلبات ،يظل اجتاه ضبط السلع املتعدياة يف ارتفاع.


وفامي يتعلق ابلتجارة يف املس تحرضات الصيدلنية املقدلة ،فقد ضبطت امجلارك  3,203واردات غري قانونية يف
عام 72018و 1,060يف عام  2017و 1,028يف عام  ،82016عىل الرمغ من أأن البعض يق ادر أأن 20,000
حشنة غري قانونية من املس تحرضات الصيدلنية تصل اإىل سويرسا لك عام .9وهذا ميثل زايدة قدرها  300يف
املائة خالل عامني.



ويف عام  ،2016بلغت نس بة السلع املقدلة واملقرصنة  6.8يف املائة من الواردات داخل الاحتاد ا ألورويب،
مقابل  5يف املائة يف عام  .102013ويؤثر هذا الوضع املقلق يف أأورواب بوضوح عىل الرشاكت السويرسية اليت
ميثل الاحتاد ا ألورويب سوق ًا همامً لها.

 .3ويقابل ل ألسف الاجتاه التصاعدي العام يف ضبط امجلارك للسلع املقدلة زايدة يف جتارة املنتجات املقدلة .وتدور معظم
التجارة يف املنتجات املقدلة يف سويرسا يف فكل السلع التجارية.11

اثنيا .الإطار القانوين
أألف .قانون العالمات التجارية
 .4أأدى واقع اس ترياد املس هتكل الهنايئ مبارشة للمنتجات املقدلة أأكرث فأأكرث  -وهو السلوك اذلي يندرج حتت
الاس تخدام اخلاص من حيث املبد أأ  -اإىل تعديل قانون العالمات التجارية السويرسي جمدادا يف عام  .2008ومنذئذ ،تنص
املادة  )2(13مكرر من القانون عىل أأنه جيوز ملاليك العالمات التجارية أأيض ًا منع ا ألطراف الثالثة من اس ترياد أأو تصدير أأو
عبور السلع ،اليت حتمل عالمات ت لشابه اإىل حد ليدث اللبس مع عالماهتم ،يف حاةل اكن الاس ترياد ألغراض خاصة .وعىل
الرمغ من عدم جترمي سلوك املس تورد ،اإل أأنه جيوز للجامرك ضبط ما يعرف ابملس توردات الفردية ( أأي السلع املقدلة ذات
الاس تعامل اخلاص) ،بغض النظر عام اإذا اكنت يف اإطار التجارة الرمقية.

ابء .التعاون مع امجلارك
 .5أأحضى التعاون مع امجلارك أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض ،وقد حقق هذا التعاون النجاح املرجو .ويتيح القانون
السويرسي اعامتد وسائل فعاةل للتعاون بني ماليك العالمات التجارية وحق املؤلف وبراءات الاخرتاع وسلطات امجلارك ،مبا

6
).https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/publications/fakten_und_zahlen/archives.html (2018
7
).https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/publications/fakten_und_zahlen/archives.html (2019
8
).https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/publications/fakten_und_zahlen/archives.html (2018
9
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/heilmittelfaelschung-illegaler.handel.html
10
.Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, op. cit., p. 60
11
.https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/documentation/publications/fakten_und_zahlen.html
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يف ذكل ا إلخطارات اليت توهجها امجلارك خبصوص الشحنات املش بوهة وطلبات احلصول عىل املساعدة من أأحصاب حقوق
امللكية الفكرية.12
 .6ويسمح قانون الاحتاد ا ألورويب أأيض ًا ابلتعاون الفعال بني أأحصاب احلقوق وامجلارك ملاكحفة اس ترياد السلع املتعدية.
لورويب13
وجيوز اس تخدام أأدوات مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف القانون السويرسي طاملا لُسلت عالمة جتارية يف الاحتاد ا أ
ويه مفتوحة (وتس تخدم ابلفعل) يف وجه الرشاكت السويرسية املس تفيدة من حامية امللكية الفكرية يف الاحتاد ا ألورويب
(خاصة العالمات التجارية والتصاممي).

جمي .قانون حق املؤلف
 .7يف سويرسا ،يندرج تزنيل املصنفات املقرصنة مضن الاس تعامل اخلاص ،يف حني أأن حتميلها وإااتحهتا للجمهور يشلك
تعدااي عىل حق املؤلف .ومع ذكل ،وفق ًا للمحمكة الفيدرالية العليا ،تعترب عناوين بروتوكول الإنرتنت اخلاصة ابملس تخدمني
بياانت خشصية مبوجب قانون حامية البياانت و أأن حاميهتا لها ا ألس بقية عىل املصلحة  -جتارية  -اخلاصة يف اس تخداهما من أأجل
تقدمي خدمات جتارية لكشف املتعدين عىل حقوق املؤلف.14
 .8ومع ذكل ،يركز الهنج السويرسي عىل توجيه هجود ماكحفة القرصنة ضد لك خشص جيعل احملتوى متاح ًا بطريقة غري
قانونية .ومن أأجل حتقيق هذا الهدف ،خيضع قانون حق املؤلف السويرسي حالي ًا ملراجعة متقدمة جد ًا ،حيث تركز تدابري
ماكحفة القرصنة بشلك أأسايس عىل مزودي خدمة الاس تضافة عىل ش بكة ا ألنرتنيت ،مع ا ألخذ يف احلس بان أأن هؤلء
قادرين عىل الترصف برسعة وبطريقة موهجة من حواس هبم املركزية ،ويتوي مرشوع القانون عىل الزتام "الزنع والإيقاف".15

12
انظر عىل وجه اخلصوص املواد ( 72-70ح) من قانون العالمات التجارية السويرسي املتاح عىلhttps://www.admin.ch/opc/en/classified- :
compilation/19920213/index.html؛ واملواد (86أأ)(86-ك) من قانون الرباءات السويرسي املتاح عىل:
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html؛ واملواد ( 77-75ح) من قانون حق املؤلف السويرسي املتاح
عىلhttps://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920251/index.html :؛ واملواد  49-46من قانون التصاممي السويرسي املتاح
عىل.https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20000457/index.html :
13
لحئة (الاحتاد ا ألورويب) رمق  608/2013الصادرة عن الربملان ا ألورويب واجمللس بتارخي  12يونيو  2013بشأأن اإنفاذ امجلارك حلقوق امللكية الفكرية ولحئة
اجمللس اليت تبطل القانون رمق  ،1383/2003املتاحة عىلhttps://eur-lex.europa.eu/legal- :
.content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0608&from=FR
14
القرار  1C_285/2009املؤرخ يف  8سبمترب .2010
15
https://www.ige.ch/en/law-and-policy/national-ip-law/copyright-law/revision-to-copyright-law/all-about-the-draft . amendment/fighting-piracy-efficiently.htmlتنص املادة ( 39د) من مرشوع قانون حق املؤلف عىل ما ييل(ابلفرنس ية):
" -1يتعني عىل مزود خدمة الاس تضافة عىل ش بكة الإنرتنت ،اليت ختزن املعلومات اليت يدوهنا املس تخدمون ،التدخل ملنع تيسري نفاذ أأطراف اثلثة جمددا اإىل مصنف
ما أأو غريه من ا ألعامل اخلاضعة للحامية بطريقة غري قانونية عرب اخلدمة اليت يقدهما وذكل عند استيفاء الرشوط التالية:
أأ .تيسري ابلفعل نفاذ أأطراف اثلثة اإىل مصنف ما أأو غريه من ا ألعامل اخلاضعة للحامية بشلك غري قانوين عرب اخلدمة نفسها؛
ب .يوجه بالغ ملزود خدمة الاس تضافة ابنهتاك احلق امللكية؛
ج .يكون قد جنم عن اخلدمة ،ول س امي بسبب معلها التقين أأو أأهدافها الاقتصادية اليت تساعد عىل انهتاك القانون ،خطرا معينا ميثل انهتأاك.
 -2جيب عىل مزود خدمة الاس تضافة اختاذ التدابري اليت قد يكون لملزما هبا بشلك معقول من الناحية التقنية والاقتصادية ،مع مراعاة خطر الانهتاك".
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اثلثا .جحب املواقع الالكرتونية
 .9وترد أأوامر زجرية حبجب املواقع الإلكرتونية يف بعض ا ألماكن مثل اململكة املتحدة .ول يوجد نظام لخيول ملزودي
خدمة ا ألنرتنيت جحب مواقع اإلكرتونية يف سويرسا .وابلتايل ،فاإن القضاة مقيادون بشأأن اإصدار ا ألوامر الزجرية .16اإل أأنه
س بق يف بعض احلالت ،أأن أأمرت احملامك مسجيل أأسامء النطاقات بتحويل أأسامء النطاقات موضوع ادلعوى من موزعي
املنتجات املقدلة اإىل ماليك العالمات التجارية وإان مل يكن املس ِّ اجلون أأطراف ًا يف ادلعوى .ومع ذكل ،ق ِّبل هؤلء املس ِّ اجلون

رصاحة تنفيذ التغيريات.17

رابعا .دور الوسطاء والرشأاكت
 .10يس تخدم أأحصاب العالمات التجارية ابنتظام نظام تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء النطاقات يف الويبو عند
الاس تحواذ عىل عالماهتم التجارية حتت امس نطاق ما .ومع ذكل ،يف كثري من ا ألحيان ،يس تخدم املوزعون عرب الإنرتنت
اسامً أآخر يف أأسامء نطاقاهتم ،ذلكل جيب التوصل حللول أأخرى .وقد يكون هذا الهنج داخليا 18حمض أأو يتطلب تعاون
الوسطاء.
 .11ومتتكل منصات البيع ابلتجزئة مثل  eBayأأنظمة التحقق اخلاصة هبا ،مثل  ،eBay Authenticateواليت ختفض
 20يف املائة من سعر البيع اليشء اذلي يكون مثبطا ،أأو برانمج ماكل احلقوق التحققي أأو اإجراءات إازاةل احملتوي .وتعمتد
املنصات التجارية املزيد من الإجراءات ادلاخلية لتحديد السلوكيات اخملالفة يف أأرسع وقت ممكن ،مبا يف ذكل معليات التحقق
من امللكية الفكرية والتوثيق والتحقق من حساابت املس تخدمني أأو منع نرش الإعالانت عىل منصات املنتجات املعرضة
للخطر بشلك خاص (مثل املس تحرضات الصيدلنية والسلع الفاخرة).
 .12ويعترب التعاون مع الوسطاء أأمرا أأساس يا أأيضا .ويشمل ذكل املؤسسات املالية مثل هجات اإصدار بطاقات الئامتن،
لضامن اإجراء معليات العناية الواجبة من دلن املشرتين ،حبيث يقترص ادلفع فقط عىل املعامالت القانونية .19ويشمل أأيض ًا
التعاون بني واكلت نرش الإعالانت ومعالهئا لتجنب وضع ا إلعالانت الرمقية يف غري ماكهنا .ويتطلب ا ألمر أأخري ًا تعاون
واكلت الشحن ابعتبارها جزءا من سلسةل التوزيع من خالل العمل عن كثب مع امجلارك.20

16
Benhamou Yanniv (2017), Website Blocking Injunctions Under Swiss Law – From Civil and Administrative
Injunctions to Criminal Seizure or Forfeiture, Expert Focus, no. 11, pp. 885-893, available at http://archiveouverte.unige.ch/unige:98862.
ابلنس بة للحاةل ا ألخرية اليت تؤكد خلو مزود خدمة الإنرتنت من املسؤولية ،انظر قرار احملمكة الفيدرالية  A_433/20184املؤرخ يف  8فرباير  ،2019واذلي يرى أأنه
ل ميكن اعتبار مزود خدمة الإنرتنت مشاراكً يف التعدي عن حق املؤلف عند حتميل ا ألفالم اخلاضعة للحامية عىل منصات غري قانونية.
17
قرار حممكة العدل يف اكنتون جنيف  ACJC/646/2016املؤرخ يف  6مايو .2016
18
انظر اكرول أاوبري ( ،)2015أأنشطة الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات يف جمال الوقاية من التقليد عىل الإنرتنت( ،الوثيقة )WIPO/ACE/10/22
متاحة عىل.https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_10/wipo_ace_10_22.pdf :
19
انهتاك القواعد ادلاخلية قد يؤدي اإىل فرض غرامة أأو اإلغاء الامتيازات.
20
لالطالع عىل حملة عامة عن املسأأةل ،انظرThe Many Layers of Best Practices in the Fight Against ،IP Watch (2017) :
Counterfeiting, Piracy, available at: https://www.ip-watch.org/2017/09/14/many-layers-best-practices-fight-counterfeiting/piracy
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 .13و أأخري ًا تلعب الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص مثل املنصة السويرسية ملاكحفة التقليد والقرصنة 21دور ًا حاسامً يف
اإذاكء الوعي العام من خالل تنظمي امحلالت ،بل و أأيضا من خالل تبادل أأفضل املامرسات بني أأحصاب حقوق امللكية الفكرية
والتجار والوسطاء عرب عقد اجامتعات منتظمة وفعاليات تدريبية.

خامسا.

حلول سلسةل الكتل

 .14يعترب اس تخدام التكنولوجيا املستندة اإىل سلسةل الكتل أأحد اخليارات املطروحة للنقاش حالي ًا ملعاجلة مشلكة السلع
املقدلة .وتشمل احللول التقنية املوجودة ابلفعل تقنية التعقب والتتبع" ،اذلي يس تخدم عالمات حتديد اذلبذبة الالسلكية
لتعقب املوقع الفعيل للمنتج ،واليت لختزن بعدئذ يف قاعدة بياانت مركزية" 22والاعامتد عىل هنل ج التشفري اليت "تتيح للعمالء
التحقق من أأصاةل املنتجات ابس تخدام هواتفهم اجلواةل دون أأن يتطلب ا ألمر النفاذ اإىل قاعدة البياانت" .وابملقارنة مع هذه
التقنيات ،قد ي لس تخدم هنج سلسةل الكتل يف سالسل الإمدادات الرمقية وابلتايل توفري ا ألمن و أأنظمة حامية لمركزية وفعاةل
من حيث التلكفة.23
 .15و أأصبحت بعض احللول متاحة يف سويرسا ،عىل غرار أأدوات اإثبات توارخي اإنشاء السلع ا ألصلية بد ًل من البحث يف
حلول ماكحفة التقليد .وميكن مالحظة بعض التطورات بشأأن ماكحفة التقليد يف جمال صناعة الساعات .ولكن من السابق
ألوانه اس تخالص أأي اس تنتاجات بشأأن هذه النقطة.

سادسا.

خامتة

 .16اكتسبت سويرسا ابلتأأكيد جتارب اإجيابية يف ماكحفة التقليد والقرصنة .ومع ذكل ،جيب أأن تظل مسأأةل ماكحفة التجارة
يف السلع املقدلة واملقرصنة حارضة يف جدول أأعامل لك من القطاعني العام واخلاص .ويلعدا تكييف الإطار القانوين مع
التطورات التكنولوجية ومناذج ا ألعامل اجلديدة أأمر ًا رضور ًاي ليس فقط عىل املس توى الوطين بل وحىت ادلويل .و أأخري ًا،
جيب أأن تظل مسأأةل ماكحفة التقليد والقرصنة حارضة عىل ر أأس جدول أأعامل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية أأنفسهم بل
ورشاكهئم يف ا ألعامل التجارية لس امي الوسطاء مثل املؤسسات املالية واملنصات التجارية وواكلت نرش الإعالانت ورشاكت
الشحن .ول ميكن حتقيق النجاحات يف املس تقبل اإل من خالل العمل املتواصل جنب ًا اإىل جنب.
[هناية املسامهة]

21

http://www.stop-piracy.ch/

22
Alzahrani Naif and Bulusu Nirupama, A New Product Anti‐Counterfeiting Blockchain Using a Truly Decentralized
Dynamic Consensus Protocol, Concurrency Computation: Practice and Experience, Special Issue Paper 2019, pp. 3 et seq.,
available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpe.5232
23
املرجع نفسه.
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الفرص التكنولوجية اجلديدة محلاية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها - Blockathon :ماكحفة التقليد عرب تكنولوجيا
سلسةل الكتل
مسامهة من اإعداد الس يدة ُكري اكس تل ،رئيسة شعبة امللكية الفكرية يف العامل الرمقي وخدمة التوعية ،مكتب الاحتاد

ا ألورويب للملكية الفكرية ،أألياكنيت ،اإس بانيا

ملخص
أأظهرت دراسة أأجرهتا مؤخر ًا منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية أأن
السلع املقدلة واملقرصنة شلكت يف عام  2016ما نسبته  3.3يف املائة من التجارة العاملية وما يصل اإىل نس بة  6.8يف املائة
من واردات الاحتاد ا ألورويب من البدلان ا ألخرى (مقارنة بعام  2013حيث بلغت هذه ا ألرقام  2.5يف املائة و 5يف املائة
عىل التوايل) .يه اإذن نتاجئ مقلقة .ورمغ حمدودية موارد وتكنولوجيا مسؤويل اإنفاذ القانون ،اإل أأن سلسةل الكتل ميكن أأن
تدمع بشلك فعال ماكحفة املنتجات املقدلة واملقرصنة .و أأطلق لك من مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية يف عام 2018
واملفوضية ا ألوروبية منافسة  Blockathonكحدث حمفز عىل الابتاكر لالس تفادة من اإماكانت سلسةل الكتل من خالل
توحيد هجود جممتع سلسةل الكتل الرامية لتطوير حلول ميكهنا بسهوةل تعقب مصدر املنتجات .واكن الهدف الرئييس من
 Blockathon 2018هو تزويد سلطات الإنفاذ اب ألدوات الالزمة للكشف برسعة عن املنتجات املقدلة واجلناة ومساعدة
الرشاكت الرشعية يف حامية أأصول أأعاملها وتوفري ا ألدوات للمس هتلكني لختاذ خيارات مس تنرية .وس لتخترب الآن الامنذج ا ألولية
الفائزة.

أأولBlockathon .
 .1تصل السلع املقدلة واملقرصنة من مجيع الواردات اإىل الاحتاد ا ألورويب اإىل ما نسبته  6.8يف املائة ،وتقدر التجارة غري
املرشوعة 1حبوايل  121مليار يورو .ووفق ًا لتحليالت أأخرى أأجراها مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية خبصوص نطاق
وجحم و أأثر التعدي عىل امللكية الفكرية يف  13قطاع ًا ،فقد بلغ اإجاميل اخلسارة داخل الاحتاد ا ألورويب  100مليار يورو يف
املتوسط الس نوي بني  2012و  .22015ول تقترص الآاثر السلبية للتقليد عىل اخلسائر الاقتصادية حفسب ،بل تتعداها اإىل
خماطر كبرية هتدد حصة وسالمة املس هتكل.
 .2ويتل الاحتاد ا ألورويب موقع الصدارة يف وضع الإجراءات الكفيةل ملاكحفة التقليد .و أأعلنت املفوضية ا ألوروبية يف
هناية عام  ،2017عن حزمة اإجراءات شامةل لإنشاء نظام اإنفاذ متوازن للملكية الفكرية بغية مواهجة التحدايت اجملمتعية
*
الآراء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أآراء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أآراء أأمانة الويبو أأو دولها ا ألعضاء.
1
منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي واملكتب ا ألورويب للملكية الفكرية ( ،(2019اجتاهات التجارة يف السلع املقدلة واملقرصنة  ،متاح عىل:
.https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en
2
مكتب الاحتاد ا ألورويب ( ،)2018تقرير جتميعي بشأأن التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ،ص ،28 .متاح عىل:
https://euipo.europa.eu/tunnel.web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docs/Full%20Report/Full%20Synthesis%20Report%20EN.pdf
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احلالية ،3مبا يف ذكل الإجراءات املتخذة "دلمع املبادرات اليت تقودها الصناعة ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية ،مثل ()...
اخلطوات املتخذة لتحسني حامية سالسل الإمدادات "و" املبادرات الرامية اإىل تعزيز قدرة امجلارك والسلطات ا ألخرى
بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية".4
 .3ولعب مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية دور ًا رئيس ي ًا يف وضع اسرتاتيجية الاحتاد ا ألورويب الشامةل ملاكحفة
التقليد ،كام ينظر يف التقنيات املبتكرة ،من بني العديد من املبادرات ا ألخرى ،بوصفها وس يةل لتحسني اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية وبناء كفاءات السلطات العامة ومجيع أأحصاب املصلحة يف سلسةل ا إلمدادات حىت يتس ىن كشف السلع املقدلة.5
وتمتتع سلسةل الكتل ابإماكنيات واحضة يف هذا الصدد ،ابعتبارها تقنية تلمكن من تعقب وتتبع املنتج عرب سلسةل ا إلمدادات.
و انظم مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية مبعية املفوضية ا ألوروبية ،يف عام  ،2018أأول حدث عىل الإطالق خاص
بسلسةل الكتل ملاكحفة التقليد قصد اس تكشاف اإماكانهتا.

أألف .التحدايت والرؤى
 .4يطرح تنايم التجارة الإلكرتونية حتدايت جديدة فامي يتعلق بمتيزي املنتجات ا ألصلية عن املقدلة ،ل س امي من دلن
املس هتلكني .واشرتى ،يف عام  10 ،2017يف املائة من املس هتلكني يف الاحتاد ا ألورويب عن غري قصد منتج ًا مقدل ًا ،بيامن
تساءل  35يف املائة من املس هتلكني عام اإذا اكن املنتج اذلي مت اقتناؤه عرب الإنرتنت اكن منتج ًا أأصليا أأو مقدل ًا.6
 .5وتس تخدم مؤسسات ا ألعامل والسلطات العامة حالي ًا العديد من ا ألدوات واحللول للكشف عن املنتجات املقدلة ،اإل
أأن معلها بصورة منفصةل وطابعها الالمركزي وافتقارها للتنس يق اجليد جيعل من الصعب ربط مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني،
أأي الاحتاد ا ألورويب وماكتب امللكية الفكرية واحلكومات وسلطات امجلارك وسلطات الإنفاذ ا ألخرى واملصنعني وجتار البيع
ابلتجزئة ورشاكت الشحن واملوائن واملطارات واملواطنني.7
 .6ويمكن أأحد احللول احملمتةل ملواهجة مثل هذا التحدي يف تكنولوجيا سلسةل الكتل الالمركزية واملنسقة اليت ميكن أأن
تس تحدث وتنشئ ُسال أآمنا ومشرتاك ل ألصاةل ،واذلي من شأأنه أأن يسمح بتتبع وتعقب املنتج احلقيقي عرب اكمل سلسةل
ا إلمدادات ومتكني مجيع أأحصاب املصلحة من التصدي للتقليد بشلك أأكرث فعالية .وتمتثل الرؤية يف اس تخدام سلسةل الكتل
لتطوير املس توى التايل من الهيلك ا ألسايس ملاكحفة التقليد ،اإذ يصبح ابس تطاعة أأي خشص هممت (منتجني ومس هتلكني
وخدمات النقل وما اإىل ذكل) التحقق من أأصاةل املنتج بسهوةل وتنبيه أأحصاب احلقوق عند اكتشاف املنتجات املقدلة.

3
املفوضية ا ألوروبية ( 29نومفرب  ،)2017النظام املتوازن لإنفاذ امللكية الفكرية يس تجيب للتحدايت اجملمتعية اليوم( ،الوثيقة )COM/2017/0707 final
متاح عىل.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0707 :
4
املرجع نفسه ،ص .3
5
لقد طور مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ابلفعل خدمات فعلية يف هذا اجملال ،ل س امي قاعدة بياانت الإنفاذ اليت حتتوي عىل معلومات عن املنتجات
احملمية ابمللكية الفكرية واليت ميكن ملوظفي الرشطة وامجلارك من مجيع ادلول ا ألعضاء النفاذ إالهيا ،مما يسهل علهيم كشف املنتجات املقدلة واختاذ الإجراءات.
6
مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( ،)2017املواطنون ا ألوروبيون وامللكية الفكرية :الإدراك والوعي والسلوك ،متاح عىل:
.https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2017
7
يلعدا مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية أأداة قامئة عىل الويب ملقارنة خمتلف أأساليب و أأنواع ماكحفة التقليد املتاحة وفق ًا للغرض ،واخلصائص التقنية
والتجارية الرئيس ية وفرتات الاعامتد.
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ابء .احلدث
 .7ن لظم حدث  EU Blockathon 2018يف بروكسل يف الفرتة من  22اإىل  25يونيو .ومعل بعض من أأفضل فرق
الرتمزي ملدة ثالثة أأايم ،عىل تصور وتطوير طرق ووسائل حمددة لتحقيق هذه الرؤية من خالل ربط أأنظمة التعقب احلالية
بقواعد بياانت امللكية الفكرية العامة ابلعامتد عىل حلول سلسةل الكتل.
 .8و أأعطى انطالقة احلدث انئب رئيس املفوضية ا ألوروبية الس يد أأندريس أأنسيب؛ واملدير العام ،يف الإدارة العامة
للسوق ادلاخيل والصناعة ورايدة ا ألعامل والرشاكت الصغرى واملتوسطة التابعة للمفوضية ا ألوروبية الس يد لووري اإيفانز؛
واملدير التنفيذي ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية الس يد كريستيان أأرشامبو .وفلتح ابب املنافسة يف وجه  11فريق ًا
أأخذ عىل عاتقه حتدي تصممي أأفضل الامنذج ا ألولية مبساعدة مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية فضال عن مجموعة واسعة
من الرشاكء واخلرباء ادلامعني.
أأ)

التحدايت

.9

واهجت الفرق حتدايت متس ثالث فئات من أأحصاب املصلحة:


املس هتلكون ،اذلين يتعني اإجياد حلول هلم لضامن أأصاةل املنتج امل ل ا
سل أأو التأأكد من أأصاةل املنتج عن طريق
الهاتف اجلوال أأو أأي نوع أآخر من ا ألهجزة؛
ومسؤولو امجلارك ،اذلين يتعني اإجياد حلول هلم للتحقق من أأصاةل الطرود أأو الشحنات بأأمكلها وابلتايل متكن
امجلارك من التعقب الرسيع  -ونظرت الفرق أأيض ًا يف طرق ووسائل دمع التبادل املوثوق للمعلومات بني
امجلارك و أأحصاب احلقوق ومؤسسات اخلدمات اللوجستية دلمع مسؤويل امجلارك يف تقيمي اخملاطر وصناعة
القرارات واختاذ الإجراءات؛



وموظفو اخلدمات اللوجستية ،اذلين يتعني اإجياد حلول هلم لمتكيهنم من احلصول عىل ُسل موثوق واملسامهة
يف تعقب املنتجات ا ألصلية أأثناء انتقالها من موظف لآخر ،وابلتايل زايدة الثقة والشفافية يف معامالهتم مع
اإدارات امجلارك.



ب) الفريق الفائز واحللول املقرتحة
 .10فاز فريق كريبتوميس ( )Cryptomiceجبائزة املركز ا ألول يف منافسة  EU Blockathon 2018كام فاز أأيض ًا
جبائزة املركز ا ألول لتحدي مسؤويل اخلدمات اللوجستية و أأحرز جائزة املركز الثاين لتحدي املس هتكل ونصف جائزة املركز
الثاين لتحدي امجلارك.
 .11ويمتثل احلل املقرتح يف اإنشاء نسخة افرتاضية للك منتج مادي يف سلسةل ا إلمدادات .فبيامن ينتقل املنتج عرب سلسةل
ا إلمدادات ،تتحرك النسخة الافرتاضية عرب أأنظمة معلومات أأحصاب املصلحة املتعددين ابلعامتد عىل حل سلسةل الكتل.
ولن يقبل املوظف التايل يف السلسةل املنتج املادي اإل اإذا تلقى أأيض ًا النسخة الافرتاضية اخلاصة ابملنتج .ويضمن حل سلسةل
الكتل تبادل البياانت املتعلقة ابلنسخ الافرتاضية يف بيئة أآمنة وموثوقة ل ميكن العبث هبا .وإاذا ما لسلمت السلع املادية دون
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النسخ الافرتاضية اخلاصة هبا ،يلرفع عل أأمحر لمنهب ًا بذكل يف نظام اإعداد التقارير ،مما يسهل حتديد اجلهات الفاعةل السيئة يف
سلسةل التوزيع.
ج) ماكحفة التقليد :حاةل الاس تخدام وإاماكانهتا
بناء عىل الزمخ اذلي د
تودل عن حدث  EU Blockathon 2018ودعوته اإىل تقدمي مزيد من ادلمع لتطوير خنبة من
ً .12
اخلرباء اخملتصة حبلول سلسةل الكتل امللموسة يف حماوةل للتصدي للتقليد ،أأطلق الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية واملفوضية
ا ألوروبية منتدى  Blockathonملاكحفة التقليد قصد جلب ا ألطراف املعنية و أأحصاب املصلحة مع ًا ملتابعة املناقشات والعمل
عىل مساهامت حمددة .و أأزحي الس تار عن املنتدى يف  7فرباير  ،2019وركز عىل صياغة وحتديد حاةل اس تخدام 8سلسةل
الكتل الرامية ملاكحفة التقليد فضال عن املرشوع المنوذيج ذي الصةل اذلي يتعني حتديد مالحمه وتنفيذه .لووهجت ادلعوة
للخرباء يف سلسةل الكتل وإانفاذ امللكية الفكرية لالنضامم اإىل املنتدى والعمل عىل اإجناز املس توى التايل من الهيلك الرئييس
ملاكحفة التقليد استنادا اإىل سلسةل الكتل .وسريكز الهيلك الرئييس عىل ربط أأنظمة السوق احلالية بد ًل من استبدالها .عالوة
عىل ذكل ،تظل ا ألصاةل يف صلب املوضوع ،اإذ من الرضوري اإثبات أأن السلع املس تلمة أأصلية .و إابجياز ،يصل أأحصاب
حقوق امللكية الفكرية عىل حق النفاذ اإىل سلسةل الكتل ملاكحفة التقليد عرب بوابة النفاذ اإىل سلسةل الكتل ،واليت متنح الإذن
إابنشاء رموز يف سلسةل الكتل متثل السلع (السلع احلامةل للرمز) .وجيوز ألحصاب احلقوق السامح ألطراف أأخرى ،مثل
الرشاكت املصنعة ،اإنشاء ومعاجلة الرموز نيابة عهنا وتسجيل ا ألحداث واملعلومات حول بضائعها.
 .13ويلعدا ُسل سلسةل الكتل رمز ًا فريد ًا وغري قابل للتغيري .ومبرور السلع من طرف اإىل أآخر ،يتبادل ا ألطراف الرمز
املمزي بني احملافظ الرمقية .وابلتايل فاإن امجلع بني هوية املنتج الفريدة والتحويل املس متر للهوية الرمقية بني احملافظ س ينشئ
ادلليل عىل أأن السلع أأصلية.
 .14وس لتيرس السلع اليت حتمل رمزا واليت أأثبتت أأصالهتا معل مسؤويل امجلارك وسلطات اإنفاذ القانون ا ألخرى وذكل
ابلسامح مبرورها الرسيع عرب معليات الفحص امجلريك.
 .15وترتبط اخلدمات الاختيارية ا ألخرى بوهجات نظر أأخرى:


من منظور النقل ،ختزن املعلومات اخلاصة مبحتوى احلاوايت .ويوضع عىل احلاوية رمز خاص ابلسلع املعبأأة
ابس تخدام خوارزميات رايضية ،مما يؤدي اإىل جتنب احلاجة اإىل فتح حاوية مغلقة للتحقق من أأصاةل السلع
املعبأأة حيامث انتقلت حاوية بني أأطراف يف سلسةل الإمدادات.



واختيار ًاي ،س تحتفظ سلسةل الكتل بتفاصيل الشحنة ،مما يسمح ابإنشاء ذاكرة من ُسالت الشحن ا ألصلية،
واليت قد تدمع تقياميت اخلطر اليت تنجزها سلطات الإنفاذ.

8
املفوضية ا ألوروبية ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( ،)2019حاةل اس تخدام سلسةل الكتل ملاكحفة التقليد ،متاح عىل:
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Blockathon/Blockathon-Forum_Blockchain-Use.Case.pdf
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ومن منظور الإنفاذ ،ميكن لسلسةل الكتل توليد ا ألحداث تلقائي ًا ،ابلتحذير من اخلطر اذلي هيدد سالمة
السلع أأو كشف خلل ما أأثناء مرور السلع بني ا ألطراف يف سلسةل الإمدادات .وميكن للتطبيقات املسموح
هبا رصد مثل هذه ا ألحداث وإارسال الإشعارات اإىل أأحصاب احلقوق وسلطات التنفيذ .اختياراي ،تسجل
سلسةل الكتل الإجراء اذلي اختذته امجلارك ملساعدة ا ألطراف يف سلسةل الإمدادات ملعرفة وضع الشحنة.



و أأخري ًا ،من منظور املصدر ،ميكن حتسني املعلومات الواردة يف سلسةل الكتل ابإضافة ُسالت سواء يدو ًاي أأو
أليا من خالل أأهجزة الاستشعار .وميكن للمس هتلكني اس تخدام هذه السجالت للتأأكد من أأصاةل املنتج
وحتديد ،من بني أأش ياء أأخرى ،منشأأة الإنتاج وحراكت سلسةل الإمدادات ومصدر املواد اخلام.

اثنيا .التعقب
 .16اإن وضع املس توى التايل من الهيلك الرئييس ملاكحفة التقليد يه مسأأةل يف غاية التعقيد .وترتبط التحدايت الرئيس ية
اليت يطرهحا ،عىل سبيل املثال ،ابلعالقات الناش ئة مع أأنظمة التعقب والتتبع احلالية وتطبيقات سلسةل الإمدادات ،ونوع
املنتجات املناس بة للتنفيذ ،مبا يف ذكل املنتجات املكونة من مجموعة من السلع ،وكذا احلاجة اإىل ترمزي لك السلع يف خط
اإنتاج واحد ،وا ألثر الضعيف عىل سلطات الإنفاذ و أأحصاب احلقوق ،والاعامتد عىل مشاركة مجيع ا ألطراف اليت تتعامل مع
السلع احلامةل للرموز ودمع السوق الثانوية .وس يجري اس تكشاف لك هذه التحدايت بشلك أأكرب خالل املراحل التجريبية
والتنفيذية.
[هناية الوثيقة]

