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ىل  23جنيف، من   2015 نومفرب 25اإ

 
 

 على اإلنرتنت لتقليدامن لوقاية الصناعة الساعات يف جمال أنشطة االحتاد السويسري 

عدادمن    *رئيسة وحدة الإنرتنت يف الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات، اكرول أأوبري اإ

 امللخص
ىل االإنرتنت للمقدلين فرصة  يتيح خفاء من مس تفيدين، ضئيةلخماطر زهيدة و مجهور عاملي بتاكليف لوصول اإ ماكنية اإ هويهتم  اإ
مقرتنة مبخاطر ضئيةل أأو أأنشطة املقدلين ومبا أأن  عىل نطاق واسع.لتقليد ظاهرة اويتعرض املس هتلكون ل ،الإنرتنت عىل

نفاذ.من صعوبة ، مما يزيد حيرص املقدلون عىل زايدة مبيعات سلعهم املقدلة، منعدمة وذلا ينبغي معاجلة هذه املشلكة من  الإ
التعاون بني خمتلف أأحصاب املصاحل من القطاعني اخلاص والعام.  هو احللو قارب املشلكة بأأبعادها اخملتلفة، خالل هنج عاملي ي

ىل ي ويتعني أأن  المات تعوالاس  لظاهرة بصورة أأفلل من خالل مشارةة املعلومات اب الإحاطةسعى هذا التعاون يف البداية اإ
وأأخريًا،  ة الفكرية.احرتام حقوق امللكي زايدةو تغيري العقليات  ةذكل ومن الرضوري والتجارب، اتأأفلل املامرسات واخلرب و 

نفاذ امللكية الفكرية  عاملي بشأأنقانون مرن  سن    عىل العمل بد من ل  الإنرتنت. عىلاإ

  

                                                
*

 تعرب هذه الوثيقة عن أ راء الاكتب ول تعرب ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعلاء فهيا. 
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 املقدمة أأوًل.
ن المنو الثابت للتجارة الإلكرتونية املعوملة .1 ذ تقدم التجارة عىل الإنرتنت فرصًا غري عاملي، فتح الأبواب أأمام اقتصاد  قد اإ اإ

وعىل الصعيد . ةوليادلو  الوطنية وعرب حدود السوق احملليةالسلع يف السوق يف رشاء وبيع لرشاكت ل مس بوقة للمس هتلكني و 
 .العابرة للحدود التجارةأأمام  يُقلص الإنرتنت العوائقالعاملي، 

 ليعرضوايس تغلون مزيات التجارة الإلكرتونية  السلع املقدلةأأو اخملالفني اذلين يبيعون  غري الرشعيني املتاجرين عىل أأن .2
ىل مجهور عاملي قنوات توزيع جديدة أأاتحت الإنرتنت  توأأنشأأ . عىل املس هتكل مبارشة قدلةامل بلائعال  للمقدلين الوصول اإ

ماكنية ويس تفيد املقدلون من مبخاطر ضئيةل.بأأسعار زهيدة للغاية و  خفاء هويهتم  اإ الإنرتنت ويتعرض املس هتلكون لظاهرة  عىلاإ
وتس ببت التجارة . عن عمل أأو غري عمل، عن طريق الإنرتنت مقدلة سلع رشاء بسهوةل ميكهنمو  واسععىل نطاق التقليد 

ىل زايدة يف املقدلة السلعالإلكرتونية يف زايدة الطلب عىل   .العرض، مما أأدى اإ

ذ سهلت و  .3 نتاج نسخ مقدلة من منتجات شعبية بلكفة قليةل، ومع تغليفها وتوس ميها، فقد  انتشار التكنولوجياو لعوملة ااإ اإ
بأأن زايدة عىل مدى عدة س نوات  تفيد التقارير وما زالتحقوق امللكية الفكرية. انهتااكت  زايدة يف ةكبري سامهة سامهت م 

نرتنتتوزيعها مبيعات املنتجات املقدلة و  نس بة ىل الإ نرتنت وتُشحن .1تعود اإ ىل اخلارج وتُشرتى السلع املقدلة عىل الإ عن  اإ
نفاذ  سلطات امجلارك بمكيات صغرية نسبيًا يصعب عىل ما تكون وغالباً الرسيع، أأو العادي الربيد طريق خدمات  أأو واكلت اإ

حصاءات اللبط  القانون اةتشافها. والربيد لربيد اجلوي ابيف نس بة ضبط السلع املنقوةل الصادرة عن امجلارك زايدة وتُظهر اإ
ىل املبيعات الفردية عىل الإنرتنت،  سفن الشحنب ضبط السلع املنقوةل واخنفاضًا يف نس بة  البحري التجارية، وهذا يعود اإ

ىل   وأأسواق املس هتلكني. لرشاكتاأأسواق وبنس بة كبرية منه اإ

، ويف هذه البلائع املقدلة رشاء حبريةاليت ميكن فهيا  يف معظم البدلان الأوروبية يتلاءل عدد "الأسواق املفتوحة"و .4
ىل  لكرتونية عىل الإنرتنت ن أأسواق افرتاضية الرشاء ماحلالت، مييل املس هتلكون اإ التعرف  فهيايسهل  مس تقةلأأو من مواقع اإ

 واحلصول علهيا. قدلةاملالساعات  عىل

لسلع  صغرية(الطرود ال) يف الربيد اجلوي والربيد العاديلبط ال وتُفيد تقارير الاحتاد الأورويب ابرتفاع عدد معليات  .5
وترتبط  تنهتك حقوق امللكية الفكرية.مياًل لرتفاع عدد الشحنات اليت يُشتبه بأأهنا وتُظهر الإحصاءات  مباعة عىل الإنرتنت.

 نتيجة لمنو سوق التجارة الإلكرتونية.اذلي جاء اجلوي والرسيع والربيدي هذه الزايدة ارتباطًا اتمًا ابلنقل 

 ملواقعاو ا اجلهات املعنية )أأحصاب امللكية الفكرية بفلل اجلهود اليت بذلهتلوحظ وجود حتول ويف الس نوات الأخرية،  .6
غري الأوروبية ملواقع افقد ارتفعت مبيعات هذه املنتجات عىل  الأوروبية،ملواقع الإزاةل السلع املقدلة من  (الإلكرتونيةالأوروبية 

معليات  الأجنبية عىل ما تبنين من املس هتلكني الأوروبيني ل يرتددون يف الرشاء من هذه املواقع غري أأناملوجودة يف اخلارج، 
 امجلارك عىل حدود الاحتاد الأورويب.فذها نت اليت  احلجز

هنم مقرتنة مبخاطر ضئيةل أأو غري حمفوفة ابخملاطر،  خملالفنياومبا أأن أأنشطة  .7 ون عىل زايدة مبيعات سلعهم املقدلة حيرصفاإ
 عىل الإنرتنت.

  

                                                
1

ىل  الئتالف ادلويل ملناهلة التقليداذلي قدمه  لكتايباالبيان    علاءالأ اها مقابالت أأجر ؛ 13، ص.2011فرباير  15، للشؤون التجارية ممثل الولايت املتحدةاإ
 .2011مارس  1، و2010نومفرب  3الولايت املتحدة الأمريكية، واش نطن،  ،ةالصناعقطاع  مع ممثيل الأمريكيون يف جلنة التجارة ادلولية
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 ملواهجة هذه الظاهرة ال خذة يف المنو؟ما يه احللول اليت ينبغي اعامتدها  اثنيًا.
نفاذ القامئة حمدودة واملقدلون اذلين جييدون اس تخدام  أأصبحت ماكحفة التقليد أأةرث تعقيدًا وتركيبًا، .8 وأأساليب الإ

ملشلكة بيع السلع املقدلة ومطلعون عىل أأحدث الابتاكرات، وذلكل ل يوجد حل هنايئ نشطون للغاية ومبدعون التكنولوجيا 
ىل أأن الإنرتنت يف تطور دامئ،   يتعني أأن يكون احلل عامليًا.ذلكل عىل الإنرتنت، ابلإضافة اإ

مقديم  نمدور تقوم به،  يقع عىل عاتق لك هجة معنية مشارةة يف سلسةل التوزيعومبا أأن الإنرتنت قناة للنقل،  .9
ىل  خدمات الإنرتنت وحمراكت البحث وش باكت الإعالم الاجامتعية وش باكت نقل امللامني  مقديم خدمات الاس تلافةاإ

نرتنت ورشاكت الشحن الرسيع، وغريها.الإلكرتونية  املواقعو   ومقديم خدمات ادلفع عىل الإ

ماكنية اجتثاث املشلكة من جذورها  .10 جياد  يف الهدف الرئييسمكن يابلاكمل، ف وعىل الرمغ من انعدام اإ  مثبطات قويةاإ
ماكنية التعرف  تخفيفل ل  ، تُس تلهم ويف الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات وتقليص جحم مبيعاهتا.عىل السلع املقدلة من اإ

نفاذ.والاسرتاتيجية و مثل الإجراءات التنفيذية  تحمك بدورة احلياةت  يتال ةاملوهجس تعالمات الاالتدابري املتخذة من   اللغط/الإ

 

 
منا، و من معلومات عقط ما جُيمف تليس الاس تعالمو .11 تقيمي البياانت اجملموعة وحتليلها )عىل غرار املعادةل ما ينتج عن  اإ

والتخطيط والتوجيه الاسرتاتيجي القرار حامس يف رمس  الاس تعالمو. 2("س تعالمازائد حتليل يساوي  معلومات"التالية: 
لصناعة يف الاحتاد السويرسي الأساس التنفيذي اذلي يعمل مبوجبه فريق وحدة الإنرتنت  يكتيسوذلكل والوقاية من اجلرمية. 

ومع ذكل، غري املرشوع.  الإجتارعن املواقع اليت جيري فهيا  اليت توفر املعلومات الأساس يةاملادة وهو أأمهية ةربى،  الساعات
ىل جحم معني من املعلومات خالل املرحةلمن الرضوري  ذات حلصول عىل معلومات اكفية و من أأجل ا التنفيذية الوصول اإ

حاطة متامًا ابلوضع واخت   ذ الإجراءات املناس بة من الناحية الاسرتاتيجية.اصةل ابملوضوع لالإ

 ؟يه طريقة العمل املناس بةا م

لبيع الساعات املقدلة يف العدد الكبري من املواقع اخملصصة  املس تقةلالسامت الرئيس ية للمواقع الإلكرتونية تتلخص  .12
يف اس هتداف املواقع ويمكن رد الاحتاد عىل التقليد  .لسرتاتيجية املواقع املتعددةقدلة ري واتباع ابئعي السلع املوالتقلب الكب

ويف أأمتتة العمليات )مجع املعلومات والأدةل الأةرث بروزًا )مبا أأن املس هتلكني سيشرتون مهنا أأوًل(، للسلع املقدلة الإلكرتونية 
وينبغي أأن تفيض املرحةل للامن فعالية التدابري اليت اختذها الاحتاد. واملتابعة ادلورية  (والامتناعأأوامر التوقف بوالإشعارات 

ىل حتديد الش باكت،   املتعلقة ابملواقع الإلكرتونية اليت تتعامل ابلسلع املقدلةلأمتتة البياانت فقد أأعد الاحتاد أأداة الاسرتاتيجية اإ
دارهتا. وتتبع مسارها  ميكن و مجلع البياانت  ةوريوتعطي نتاجئ أ نية فقط، لكهنا ض وسطحية  تفرقةم يبدو الأمر ةتدابري وقد واإ

 مبا أأن معظم العملية أأصبحت مأأمتتة. اهب نفيذهات 

                                                
2

 . 2005، سبمترب ادلمع القلايئمكتب وزارة العدل الأمريكية، ، الس تعالملالبنية اجلديدة املوجه:  س تعالمالاالتحمك عن طريق  
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أأن حتليل البياانت مبا  ،أأسامء حقول الإنرتنت يف الولايت املتحدة الأمريكية جحزاً عىل ابنتظام ري الاحتاد أأيلاً وجيُ  .13
ىل مواقع ذات نشاط كبري ميك   ويف هذه  ، تطب ق القواعدلبدلان وحتمل أأسامء حقول عامة وتس تليفها ننا من الوصول اإ

السويرسي لصناعة الساعات، وتُس تخدم أأسامء  داأأعلاء الاحت لصاحللإنرتنت جيري احلجز عىل أأسامء حقول ااحلالت 
حقول  أأسامء تصنيف يس تخدم وةذكل. (.replicahause.comwwwيف توعية املس هتلكني )مثل: احلقول املس تعادة 

ور السلع ظهمن  تخفيفال بقصد ليحل حمل املواقع الإلكرتونية اخملصصة الأخرى يف حمراكت البحث، احملجوز علهيا  الإنرتنت
 مضن نتاجئ البحث لعدة أأشهر عىل الأقل. ملقدلةا

، فهناك عدة لغات (مربجمي المكبيوترالإلكرتونية )حىت من وهجة نظر  ملنصاتاوالسمة الرئيس ية للأسواق يه تنوع  .14
للتعرف عىل ويصمم الاحتاد أأداة مرنة وخمصصة  فرتة قصرية. معها يف اليت ينبغي التعاملومعالت وعدد كبري من الإعالانت 

 الإشعار هبا.اخملالفة وختزين املعلومات عهنا و الإعالانت 

ىل وبفلل اجلهود اليت  .15 الإلكرتونية  ملنصاتاتبذلها اجلهات املعنية، لوحظ وجود حتول وأأصبح ترةزي الرصد موهجًا اإ
الفاعلني الرئيس يني يف أأورواب وهام ]مجموعة ( أأو غريه اليت ميلكها اثنان من eBayمواقع شهرية مثل )قامت و ال س يوية. 

( seguademano.esأأو  Leboncoin.frلكرتونية مهنا )الإ واقع امل مجموعة من  متكلاليت (Schibsted groupش يبس تد )
ىل حد عن سلع خمالفة نس بة الإعالانت  لتصل اخملالفاتابلتخفيف من  [(وغريها Allegro منصات) اليت متكلوانسربز  اإ

ونتيجة ذلكل، ترةز الأسواق اململوةة من اجملموعة نفسها. ميكن مالحظهتا بني مقبول، عىل الرمغ من وجود اختالفات كبرية 
هنا تس هتدف بوضو  لأ وحدة الإنرتنت يف الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات عىل املواقع ال س يوية أأو غري الأوروبية 

عن أأهنا  ، فلالً متعددة بلغات للمس تخدم ابللغة الإنلكزيية وغالبًا ما تقدم دعامً  متاحة هذه املواقعو املس هتلكني الأوروبيني، 
 .تقبل معظم بطاقات الئامتن

ىل هذه الفئة يه وسائل  .16 من مصدر للبيع مبارشة اليت تُس تخدم  لتواصل الاجامتعياواملواقع اجلديدة اليت انلمت اإ
لكرتونية خمصصة لهذا الغرض، وغالبًا ما تفتح أأسواق جديدة  الهواتف اجلواةل متاحة حرصًا ملس تخديم حميل ولرتوجي مواقع اإ

شمل الرصد لت ويتعني عىل الاحتاد تكييف أأدوات تكنولوجيا املعلومات اليت ينتجها واسرتاتيجياته )تطبيقات الهاتف اجلوال(. 
 ي موقع جديد.لأ  الاس تعالمو

 اسرتاتيجية لاايق اثلثًا.
منا حتليلها بغية حتديد املرحةل التنفيذيةيف جيب عدم الاةتفاء جبمع البياانت   أ نفًا،ذكرانةام  .17  سرتاتيجية.الاهداف الأ ، واإ

اس تخدام أأدوات خاصة من اليت نديرها، مما يس تدعي البياانت  مجموعاتخضامة جحم وتمكن خصوصية البيع عىل الإنرتنت يف 
ضافية  تقادمت فالبياانت مبا أأن املقدلين نشطون، ، و أأدوات تكنولوجيا املعلومات  تقتيض رصدًا منتظامً برسعة، مما يثري مشلكة اإ

 وأأخريًا،لإنشاء الروابط وحتديد الش باكت. مجليع البياانت اجملموعة سابقًا، ومع ذكل ينبغي تسجيل مجموعات البياانت السابقة 
ىل مكية املعلوماتمن الرضوري  وةذكل يواجه الاحتاد اسرتاتيجية مبيعات ، حتديد الأولوايت حبسب ظهور العروض. نظرًا اإ

ذ يروج املزورون سلعهم غري املرشوعة ابس  بسبب التقارب الرمقي،  وجهمتعددة الأ  تخدام اسرتاتيجية متعددة القنوات، اإ
لكرتونية حبساابت متعددة، ةام يدير مواقع ، ويدير لتواصل الاجامتعياش باكت وذلكل ميكن لبائع واحد أأن ينشط عىل  بيع اإ

لكرتونيًا خمصصًا أأو أأةرث. ذا  موقعًا اإ عداد تصور شامل عن البائع فسيمتاملعلومات،  مجيع هذهحتاد ربط الا أأتن واإ كن من اإ
نفاذ وبأأي شلك،  أأي وس يحدد ضورة اختاذ جراءات لالإ حتقيق أأةرب قدر ممكن من الفعالية مضن املوارد وينبغي عىل الاحتاد اإ

 احملدودة املتاحة هل.

بطريقة مفهومة وواحضة من أأجل حتديد ما يُسمى "ابلبؤر  هايف تقدمي حتد  ، هناكومع هذه المكية من املعلومات .18
جيابية،  .اليت يديرها الكيان نفسه املتغرية أأو املواقع الإلكرتونية الاس تلافة مثل مقديم خدمات الساخنة" ومن انحية اإ

لهيااملعلومات خمزنة   ومجعها وحتليلها.  رمقيًا وميكن الرجوع اإ

http://www.replicahause.com/
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ىل الإ  .19 لفتح حساب مثال: طلب وديعة لكن ميكن أأن تكون قامئة عىل التكنولوجيا ) نفاذ،وتستند الإجراءات ابلطبع اإ
لكرتونية أأو  نصاتم جديد للبيع عىل  جراءات تسجيل فعاةل للتحقق من الهوية احلقيقية للبائعتطبيق بيع اإ ومن انحية . (اإ

نفاذ،  جراءات الإ قامة عالقاتاإ نفاذ القانون من املهم للغاية اإ ، معها والاشرتاك معها يف الأنشطة تعاونال و  بناءة مع سلطات اإ
 ملن يشارك يف ماكحفة التقليد.وةذكل توفري التدريب 

 الرصد والتعاون مع الوسطاء التقنينيرابعًا. 
قامة عالقات تعاون سلسة مع مجيع اجلهات املعنية الرئيس ية ، يف الأساس، املهم جداً  من .20 العمل بفعالية من أأجل اإ

 ء متطلبات الوسطاء التقنيني.عبالتعرض لودون 

ىل و .21 كيفية الطريقة بتحليل املتطلبات القانونية والتقنية بقصد حتديد البيع الإلكرتونية، يقوم الاحتاد  نصاتم ابلنس بة اإ
بالغ عن اخملالفات، الأةرث فعالية  ت بعض وقد طورأأن الاحتاد ينوب عام يقارب مخسني عالمة جتارية خمتلفة. لام بعلالإ

بالغ متقدمة أأدخلها الاحتاد مضن  نصاتامل  شعارات الأقل تطورًا، يرسل الاحتاد  نصات، ويف امل لرصدل هأأدواتأأدوات اإ اإ
وكيف ميكن حتسني معلية الإبالغ حياول الاحتاد حتديد كيفية بعد مرحةل املراقبة، وذلا تلقائية عن طريق الربيد الإلكرتوين. 

 طبيق لكامت أأساس يةت من خالل  انتقاء بعض فئات املنتجات من خالل عىل سبيل املثال ،املس تقبل جتنب الانهتااكت يف
ذا  اخملالفةاخملالفني اذلين يكررون ومن املهم للغاية اةتشاف رشحية أأسعار.  حتديد أأو للبحث ل اإ ، لكن ل ميكن اةتشافهم اإ

لك نصاتتنفذها امل أأداة لالةتشاف وتدابري فعاةل وفرت ت مثل الودائع وتاكليف التسجيل وحتديد البائع بأأسلوب رتونية )الإ
 .(فعال، وغريها

خدمات الاس تلافة اليت تقدم الرشاكت تتيح أأداة الرصد اليت أأعدها الاحتاد ملقديم خدمات الاس تلافة حتديد و  .22
الزابئن أأن يف يمكن احلل ما وغالبًا تقدمي خدماهتا للمخالفني. التصال هبا مبارشة بغية منعها من مما يساعد عىل املفلةل، 

املقدلون ذكران يف املقدمة، جييد وةام  الإجحام عن ممارسة أأنشطة غري قانونية.دفعهم عىل يمما رشوط الاس تخدام ون فخيال
أأو الاس تلافة مثل الاس تلافة السحابية ذلكل برزت أأشاكل جديدة من  نشطون للغاية، اس تخدام التكنولوجيا ومه

 املقدلون برسعة مصممة لأغراض مرشوعة، فقد أأدركاخلدمات من  شاكلالأ  هذه لو اكنتقل امللامني، وحىت ش باكت ن
ماكنية فوائد خفاء هوي اإ بصورة  هئاخفاواإ  هويهتمبقصد تعتمي  يد من اخلدمات عىل ش بكة الإنرتنتهذا النوع اجلدهتم ابس تخدام اإ

مبا فهيا املشالكت القانونية بهنج شامل، مقاربة  من أأجلحمايدة تكنولوجيًا نظمة وقواعد أأ وضع  وينبغي .ش بكةال أأفلل عىل 
 اخملالفني.مسؤولية الوسطاء التقنيني 

نرتنت لأهنم يؤدون دقصوى يف ماكحفة الية وسطاء أ خرون أأمه ويكتيس  .23 نرتنت و غش عىل الإ را أأساس يا يف مبيعات الإ
ذا أأرادون تغيري يارات حمدودة وبدائل قليةل( ويلعون أأمام خ فهم يس تفيدون من نوع من الاحتاكر ) احملتالني تاكليف عالية اإ

 جمع البيانات
 (من األنشطة التنفيذية)

 االستعالم

 (األدوات التنفيذية والتحليلية)

 تحديد الشبكات واألهداف

اإلجراءات االبتدائية 
 المستندة إلى االستعالم
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الرسيع  لشحناويف الس نوات الأخرية، وقع الرتةزي عىل معاجلي معليات ادلفع ورشاكت مورد اخلدمات اذلي يتعاملون معه. 
ن يفيض يف وقت ما ذلكل التعاون أأيلا أأ وميكن معهم ميكن خلق الانقطاع يف ش باكت البيع الفعاةل. لتعاون اب. للأس باب ذاهتا

ىل ربط اتصال مبارش من شأأنه أأن يكون حاسام يف التعرف عىل  أ خر حلقة من سلسةل ف وراء لرشةة الفعلية اليت تقااإ
 مبيعات الإنرتنت غري القانونية.

ؤدي دورا حموراي ترشاكت ادلفع وحتديدا مؤسسات بطاقات الئامتن اليت  هبد  من التنويه مبا ت حلد ال ن وما أأجنزتول  .24
قفالها.  لكشف عنااملمكن اليوم التعاون من أأجل من و يف هذه احلرةة.  تراجعت املواقع ، ذلكلونتيجة حساابت البائعني واإ

قناع املشرتين ابس تعامل وسائل دفع بديةل )مثل  اليت تقبل ادلفع ببطاقات الئامتن وحياول أأحصاب هذه احملالت املشكوك فهيا اإ
أأين حُتفظ أأغلبية الأموال املتأأتية  RogueBlock™ IACC 3مبادرة تكشفوقد أأو "ويمبوين"(.  ن"وي  "بيتكُ النقد الإلكرتوين 

ذا لبا ما يكون اهامتهمم قصري الأمد. لأن املس هتلكني غا انتصار يف حد  ذاتها هذو  من بيع املنتجات املقدلة.  هنممط شرتُ افاإ
ىل  الكشف عن هويهتم قبل حتويل مبلغ بواسطة وسرتن يونيون التفكري مليا قبل أأو عرب حساب بنيك، فس يدفعهم ذكل اإ

 ومؤسسات خدمات ادلفع وش باكت بطاقات الئامتن. كجدا توعية وتثقيف ةربايت الأبنا املهمومن اء السلعة. رش 

رشاكت الربيد والشحن لأن مبيعات الإنرتنت ترسل حنو معل مجموعات اللغط وجيه تالاحتاد أأنه من الرضوري ويرى  .25
جياد حل نبغي وي  .EMSدامئا عن طريق رشاكت الربيد الرسيع أأو خدمات  ومنعهم من ملعتادين اللكشف عن اخملالفني اإ

ر تو الاس تعانة خبدمات تكل الرشاكت.  ة قدن  لتقليل من شأأناوذلكل مل يعد من املعقول ملرسةل س نواي ابملاليني االسلع املقدل 
بد  من التأأكيد جمددا عىل أأن تعزيز التوعية والتعاون هو اخملرج الهنايئ ول لشحن والإرسال. االعائد العاملي اذلي حتققه رشاكت 

ىل حل توفيقي مناسب مع أأحصاب امللكية الفكرية.امن أأجل   لتوصل اإ

 توعيةل انشطة أأ  ًا.خامس
عىل قاعدة العرض والطلب، ينبغي أأن ترةز أأنشطة التوعية أأةرث عىل املس هتلكني فهم قادرون عىل كبح عرض بناء  .26

ىل تثقيف املس هتلكني ابسرتعاء انتباههم ملا يتعرضون هل من يسعى و تجات الأصلية. املن  ءمن خالل رشاالسلع املقدلة  الاحتاد اإ
 خماطر جراء التعامل مع املواقع الإلكرتونية غري القانونية.

عات يبدو يف ظاهره ولأول وهةل كأنه موقعا يبيع السا( /http://replicaswisswatch.com)الاحتاد موقعا فتح و  .27
ىل غلون ثوان يفلزوار نتقل ابي املقةل ولكنه  كن الرساةل يف الصفحة عىل خماطر اليت ميترةز و  وقائية. حتمل رساةل ةصفح اإ

فاصيل تسبيل املثال، حيصل اجملرمون اذلين يعملون وراء املوقع اخملالف عىل لك عىل فالتعرض لها جراء رشاء ساعة مقدلة. 
جرامية )امسالزبون مثل الا تحال ن  والعنوان ور م بطاقة الئامتن ومه قادرون عىل مجع هذه املعلومات وتوظيفها يف أأعامل اإ

جرامية أأخرى وميكن قة ابس تعامل بطاقة الئامتن، ا(خ(. الهوية والرس  أأيلا مناقشة قلااي أأخرى مثل التورط مع أأعامل اإ
 وتبييض الأموال.

غرون ابملنتجات املقدلة حىت يا ميف هذا امللامر لأن املس هتلكني غالبا  بعد زال الطريق طويال والعمل مل ينهتييما و  .28
ن اكنت هلم الفرصة لعدم رشاء هذه املنتجات غري القانونية.  واإ
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 خلامتةا سادسا.
متواصل ول بد  من املثابرة بغية  يف تطورالإنرتنت فأأن املشلكة ليس لها حل هنايئ. اد يعترب الاحت ماكحفته اليوميةيف  .29

املشلكة من زوااي ول بد  من مقاربة عاملية، والاحتاد يتعامل مع .  يومنا هذايفيس بقون الركب ل يزالون اخملالفني اذلين تعق ب 
 خمتلفة يف الوقت ذاته.

هو السبيل احلامس لحة )من القطاعني العام واخلاص( فامي بني أأحصاب املصتتغري الأمور يف املس تقبل. والتعاون ورب ام  .30
رساء  الاس تعالماتولرتوجي ومشاطرة املعلومات اهم الظاهرة من خالل ف من أأجل  وأأفلل املامرسات واملهارات والتجارب واإ

ع عىل تغيري ال راء واحلفز عىل مزيد من الاحرت  واحلاجة ماسة لتعزيز نشأأة مجموعة من ام حلقوق امللكية الفكرية. حميط يشج 
نفاذ "  العاملية لالإنرتنت لأن اجملرمني يتقنون فن التحايل عىل القواعد." ملرنةاقواعد الإ
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