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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015
أنشطة االحتاد السويسري لصناعة الساعات يف جمال الوقاية من التقليد على اإلنرتنت

من اإعداد اكرول أأوبري ،رئيسة وحدة الإنرتنت يف الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات

*

امللخص
يتيح الإنرتنت للمقدلين فرصة الوصول اإىل مجهور عاملي بتاكليف زهيدة وخماطر ضئيةل ،مس تفيدين من اإماكنية اإخفاء هويهتم
عىل الإنرتنت ،ويتعرض املس هتلكون لظاهرة التقليد عىل نطاق واسع .ومبا أأن أأنشطة املقدلين مقرتنة مبخاطر ضئيةل أأو
منعدمة ،حيرص املقدلون عىل زايدة مبيعات سلعهم املقدلة ،مما يزيد من صعوبة الإنفاذ .وذلا ينبغي معاجلة هذه املشلكة من
خالل هنج عاملي يقارب املشلكة بأأبعادها اخملتلفة ،واحلل هو التعاون بني خمتلف أأحصاب املصاحل من القطاعني اخلاص والعام.
ويتعني أأن يسعى هذا التعاون يف البداية اإىل الإحاطة ابلظاهرة بصورة أأفلل من خالل مشارةة املعلومات والاس تعالمات
و أأفلل املامرسات واخلربات والتجارب ،ومن الرضوري ةذكل تغيري العقليات وزايدة احرتام حقوق امللكية الفكرية .و أأخري ًا،
ل بد من العمل عىل سن قانون مرن عاملي بشأأن اإنفاذ امللكية الفكرية عىل الإنرتنت.

* تعرب هذه الوثيقة عن أراء الاكتب ول تعرب ابلرضورة عن أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعلاء فهيا.
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أأو ًل .املقدمة

 .1اإن المنو الثابت للتجارة الإلكرتونية املعوملة قد فتح ا ألبواب أأمام اقتصاد عاملي ،اإذ تقدم التجارة عىل الإنرتنت فرص ًا غري
مس بوقة للمس هتلكني وللرشاكت يف رشاء وبيع السلع يف السوق الوطنية وعرب حدود السوق احمللية وادلولية .وعىل الصعيد
العاملي ،يُقلص الإنرتنت العوائق أأمام التجارة العابرة للحدود.
 .2عىل أأن املتاجرين غري الرشعيني أأو اخملالفني اذلين يبيعون السلع املقدلة يس تغلون مزيات التجارة الإلكرتونية ليعرضوا
البلائع املقدلة عىل املس هتكل مبارشة .و أأنشأأت الإنرتنت قنوات توزيع جديدة أأاتحت للمقدلين الوصول اإىل مجهور عاملي
بأأسعار زهيدة للغاية ومبخاطر ضئيةل .ويس تفيد املقدلون من اإماكنية اإخفاء هويهتم عىل الإنرتنت ويتعرض املس هتلكون لظاهرة
التقليد عىل نطاق واسع وميكهنم بسهوةل رشاء سلع مقدلة عن عمل أأو غري عمل ،عن طريق الإنرتنت .وتس ببت التجارة
الإلكرتونية يف زايدة الطلب عىل السلع املقدلة ،مما أأدى اإىل زايدة يف العرض.
 .3وإاذ سهلت العوملة وانتشار التكنولوجيا اإنتاج نسخ مقدلة من منتجات شعبية بلكفة قليةل ،ومع تغليفها وتوس ميها ،فقد
سامهت مسامهة كبرية يف زايدة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية .وما زالت التقارير تفيد عىل مدى عدة س نوات بأأن زايدة
نس بة مبيعات املنتجات املقدلة وتوزيعها تعود اإىل الإنرتنت .1وتُشرتى السلع املقدلة عىل الإنرتنت وتُشحن اإىل اخلارج عن
طريق خدمات الربيد العادي أأو الرسيع ،وغالب ًا ما تكون بمكيات صغرية نسبي ًا يصعب عىل سلطات امجلارك أأو واكلت اإنفاذ
القانون اةتشافها .وتُظهر اإحصاءات اللبط الصادرة عن امجلارك زايدة يف نس بة ضبط السلع املنقوةل ابلربيد اجلوي والربيد
البحري واخنفاض ًا يف نس بة ضبط السلع املنقوةل بسفن الشحن التجارية ،وهذا يعود اإىل املبيعات الفردية عىل الإنرتنت،
وبنس بة كبرية منه اإىل أأسواق الرشاكت و أأسواق املس هتلكني.
 .4ويف معظم البدلان ا ألوروبية يتلاءل عدد "ا ألسواق املفتوحة" اليت ميكن فهيا حبرية رشاء البلائع املقدلة ،ويف هذه
احلالت ،مييل املس هتلكون اإىل الرشاء من أأسواق افرتاضية عىل الإنرتنت أأو من مواقع اإلكرتونية مس تقةل يسهل فهيا التعرف
عىل الساعات املقدلة واحلصول علهيا.
 .5وتُفيد تقارير الاحتاد ا ألورويب ابرتفاع عدد معليات اللبط يف الربيد اجلوي والربيد العادي (الطرود الصغرية) لسلع
مباعة عىل الإنرتنت .وتُظهر الإحصاءات مي ًال لرتفاع عدد الشحنات اليت ي ُشتبه بأأهنا تنهتك حقوق امللكية الفكرية .وترتبط
هذه الزايدة ارتباط ًا اتم ًا ابلنقل اجلوي والرسيع والربيدي اذلي جاء نتيجة لمنو سوق التجارة الإلكرتونية.
 .6ويف الس نوات ا ألخرية ،لوحظ وجود حتول بفلل اجلهود اليت بذلهتا اجلهات املعنية ( أأحصاب امللكية الفكرية واملواقع
ا ألوروبية الإلكرتونية) إلزاةل السلع املقدلة من املواقع ا ألوروبية ،فقد ارتفعت مبيعات هذه املنتجات عىل املواقع غري ا ألوروبية
املوجودة يف اخلارج ،غري أأن املس هتلكني ا ألوروبيني ل يرتددون يف الرشاء من هذه املواقع ا ألجنبية عىل ما نتبني من معليات
احلجز اليت تنفذها امجلارك عىل حدود الاحتاد ا ألورويب.
 .7ومبا أأن أأنشطة اخملالفني مقرتنة مبخاطر ضئيةل أأو غري حمفوفة ابخملاطر ،فاإهنم حيرصون عىل زايدة مبيعات سلعهم املقدلة
عىل الإنرتنت.

 1البيان الكتايب اذلي قدمه الئتالف ادلويل ملناهلة التقليد اإىل ممثل الولايت املتحدة للشؤون التجارية 15 ،فرباير  ،2011ص13.؛ مقابالت أأجراها ا ألعلاء
ا ألمريكيون يف جلنة التجارة ادلولية مع ممثيل قطاع الصناعة ،واش نطن ،الولايت املتحدة ا ألمريكية 3 ،نومفرب  ،2010و 1مارس .2011
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اثني ًا .ما يه احللول اليت ينبغي اعامتدها ملواهجة هذه الظاهرة الخذة يف المنو؟

 .8أأصبحت ماكحفة التقليد أأةرث تعقيد ًا وتركيب ًا ،و أأساليب الإنفاذ القامئة حمدودة واملقدلون اذلين جييدون اس تخدام
التكنولوجيا نشطون للغاية ومبدعون ومطلعون عىل أأحدث الابتاكرات ،وذلكل ل يوجد حل هنايئ ملشلكة بيع السلع املقدلة
عىل الإنرتنت ،ابلإضافة اإىل أأن الإنرتنت يف تطور دامئ ،ذلكل يتعني أأن يكون احلل عاملي ًا.

 .9ومبا أأن الإنرتنت قناة للنقل ،يقع عىل عاتق لك هجة معنية مشارةة يف سلسةل التوزيع دور تقوم به ،من مقديم
خدمات الإنرتنت اإىل مقديم خدمات الاس تلافة وش باكت نقل امللامني وحمراكت البحث وش باكت الإعالم الاجامتعية
واملواقع الإلكرتونية ومقديم خدمات ادلفع عىل الإنرتنت ورشاكت الشحن الرسيع ،وغريها.
 .10وعىل الرمغ من انعدام اإماكنية اجتثاث املشلكة من جذورها ابلاكمل ،فيمكن الهدف الرئييس يف اإجياد مثبطات قوية
للتخفيف من اإماكنية التعرف عىل السلع املقدلة وتقليص جحم مبيعاهتا .ويف الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات ،تُس تلهم
التدابري املتخذة من الاس تعالمات املوهجة اليت تتحمك بدورة احلياة مثل الإجراءات التنفيذية والاسرتاتيجية واللغط/الإنفاذ.

 .11والاس تعالم ليست فقط ما ُجيمع من معلومات ،وإامنا ما ينتج عن تقيمي البياانت اجملموعة وحتليلها (عىل غرار املعادةل
التالية" :معلومات زائد حتليل يساوي اس تعالم") .2والاس تعالم حامس يف رمس القرار والتخطيط والتوجيه الاسرتاتيجي
والوقاية من اجلرمية .وذلكل يكتيس ا ألساس التنفيذي اذلي يعمل مبوجبه فريق وحدة الإنرتنت يف الاحتاد السويرسي لصناعة
الساعات أأمهية ةربى ،وهو املادة ا ألساس ية اليت توفر املعلومات عن املواقع اليت جيري فهيا الإجتار غري املرشوع .ومع ذكل،
من الرضوري الوصول اإىل جحم معني من املعلومات خالل املرحةل التنفيذية من أأجل احلصول عىل معلومات اكفية وذات
صةل ابملوضوع ل إالحاطة متام ًا ابلوضع واختاذ الإجراءات املناس بة من الناحية الاسرتاتيجية.

ما يه طريقة العمل املناس بة؟
 .12تتلخص السامت الرئيس ية للمواقع الإلكرتونية املس تقةل يف العدد الكبري من املواقع اخملصصة لبيع الساعات املقدلة
والتقلب الكبري واتباع ابئعي السلع املقدلة لسرتاتيجية املواقع املتعددة .ويمكن رد الاحتاد عىل التقليد يف اس هتداف املواقع
الإلكرتونية للسلع املقدلة الأةرث بروز ًا (مبا أأن املس هتلكني سيشرتون مهنا أأو ًل) ،ويف أأمتتة العمليات (مجع املعلومات وا ألدةل
والإشعارات بأأوامر التوقف والامتناع) واملتابعة ادلورية للامن فعالية التدابري اليت اختذها الاحتاد .وينبغي أأن تفيض املرحةل
الاسرتاتيجية اإىل حتديد الش باكت ،فقد أأعد الاحتاد أأداة ألمتتة البياانت املتعلقة ابملواقع الإلكرتونية اليت تتعامل ابلسلع املقدلة
وتتبع مسارها وإادارهتا .وقد يبدو ا ألمر ةتدابري متفرقة وسطحية وتعطي نتاجئ أنية فقط ،لكهنا ضورية مجلع البياانت وميكن
تنفيذها هبا مبا أأن معظم العملية أأصبحت مأأمتتة.
 2التحمك عن طريق الاس تعالم املوجه :البنية اجلديدة لالس تعالم ،وزارة العدل ا ألمريكية ،مكتب ادلمع القلايئ ،سبمترب .2005
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ُ .13وجيري الاحتاد أأيل ًا ابنتظام جحزاً عىل أأسامء حقول الإنرتنت يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مبا أأن حتليل البياانت
ميكننا من الوصول اإىل مواقع ذات نشاط كبري وحتمل أأسامء حقول عامة وتس تليفها بدلان ل تطبق القواعد ،ويف هذه
احلالت جيري احلجز عىل أأسامء حقول الإنرتنت لصاحل أأعلاء الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات ،وتُس تخدم أأسامء
احلقول املس تعادة يف توعية املس هتلكني (مثل .)www.replicahause.com :وةذكل يس تخدم تصنيف أأسامء حقول
الإنرتنت احملجوز علهيا ليحل حمل املواقع الإلكرتونية اخملصصة ا ألخرى يف حمراكت البحث ،بقصد التخفيف من ظهور السلع
املقدلة مضن نتاجئ البحث لعدة أأشهر عىل ا ألقل.
 .14والسمة الرئيس ية ل ألسواق يه تنوع املنصات الإلكرتونية (حىت من وهجة نظر مربجمي المكبيوتر) ،فهناك عدة لغات
ومعالت وعدد كبري من الإعالانت اليت ينبغي التعامل معها يف فرتة قصرية .ويصمم الاحتاد أأداة مرنة وخمصصة للتعرف عىل
الإعالانت اخملالفة وختزين املعلومات عهنا والإشعار هبا.
 .15وبفلل اجلهود اليت تبذلها اجلهات املعنية ،لوحظ وجود حتول و أأصبح ترةزي الرصد موهج ًا اإىل املنصات الإلكرتونية
الس يوية .وقامت مواقع شهرية مثل ( )eBayأأو غريه اليت ميلكها اثنان من الفاعلني الرئيس يني يف أأورواب وهام [مجموعة
ش يبس تد ( )Schibsted groupاليت متكل مجموعة من املواقع ا إللكرتونية مهنا ( Leboncoin.frأأو )seguademano.es
وانسربز اليت متكل (منصات  Allegroوغريها)] ابلتخفيف من اخملالفات لتصل نس بة الإعالانت عن سلع خمالفة اإىل حد
مقبول ،عىل الرمغ من وجود اختالفات كبرية ميكن مالحظهتا بني ا ألسواق اململوةة من اجملموعة نفسها .ونتيجة ذلكل ،ترةز
وحدة الإنرتنت يف الاحتاد السويرسي لصناعة الساعات عىل املواقع الس يوية أأو غري ا ألوروبية ألهنا تس هتدف بوضو
املس هتلكني ا ألوروبيني ،وهذه املواقع متاحة ابللغة الإنلكزيية وغالب ًا ما تقدم دعامً للمس تخدم بلغات متعددة ،فل ًال عن أأهنا
تقبل معظم بطاقات الئامتن.
 .16واملواقع اجلديدة اليت انلمت اإىل هذه الفئة يه وسائل التواصل الاجامتعي اليت تُس تخدم للبيع مبارشة من مصدر
حميل ولرتوجي مواقع اإلكرتونية خمصصة لهذا الغرض ،وغالب ًا ما تفتح أأسواق جديدة متاحة حرص ًا ملس تخديم الهواتف اجلواةل
(تطبيقات الهاتف اجلوال) .ويتعني عىل الاحتاد تكييف أأدوات تكنولوجيا املعلومات اليت ينتجها واسرتاتيجياته لتشمل الرصد
والاس تعالم ألي موقع جديد.

اثلث ًا .قلااي اسرتاتيجية

 .17ةام ذكران أنف ًا ،جيب عدم الاةتفاء جبمع البياانت يف املرحةل التنفيذية ،وإامنا حتليلها بغية حتديد ا ألهداف الاسرتاتيجية.
وتمكن خصوصية البيع عىل الإنرتنت يف خضامة جحم مجموعات البياانت اليت نديرها ،مما يس تدعي اس تخدام أأدوات خاصة من
أأدوات تكنولوجيا املعلومات ،ومبا أأن املقدلين نشطون ،فالبياانت تتقادم برسعة ،مما يثري مشلكة اإضافية تقتيض رصد ًا منتظامً
مجليع البياانت اجملموعة سابق ًا ،ومع ذكل ينبغي تسجيل مجموعات البياانت السابقة لإنشاء الروابط وحتديد الش باكت .و أأخري ًا،
من الرضوري نظر ًا اإىل مكية املعلومات ،حتديد ا ألولوايت حبسب ظهور العروض .وةذكل يواجه الاحتاد اسرتاتيجية مبيعات
متعددة ا ألوجه بسبب التقارب الرمقي ،اإذ يروج املزورون سلعهم غري املرشوعة ابس تخدام اسرتاتيجية متعددة القنوات،
وذلكل ميكن لبائع واحد أأن ينشط عىل ش باكت التواصل الاجامتعي ،ويدير مواقع بيع اإلكرتونية حبساابت متعددة ،ةام يدير
موقع ًا اإلكرتوني ًا خمصص ًا أأو أأةرث .وإاذا أأ نت الاحتاد ربط مجيع هذه املعلومات ،فسيمتكن من اإعداد تصور شامل عن البائع
وس يحدد ضورة اختاذ أأي اإجراءات ل إالنفاذ وبأأي شلك ،وينبغي عىل الاحتاد حتقيق أأةرب قدر ممكن من الفعالية مضن املوارد
احملدودة املتاحة هل.
 .18ومع هذه المكية من املعلومات ،هناك حتد يف تقدميها بطريقة مفهومة وواحضة من أأجل حتديد ما يُسمى "ابلبؤر
الساخنة" مثل مقديم خدمات الاس تلافة أأو املواقع الإلكرتونية املتغرية اليت يديرها الكيان نفسه .ومن انحية اإجيابية،
املعلومات خمزنة رمقي ًا وميكن الرجوع اإلهيا ومجعها وحتليلها.
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جمع البيانات
)من األنشطة التنفيذية(

االستعالم
)األدوات التنفيذية والتحليلية(

تحديد الشبكات واألهداف

اإلجراءات االبتدائية
المستندة إلى االستعالم

 .19وتستند الإجراءات ابلطبع اإىل ا إلنفاذ ،لكن ميكن أأن تكون قامئة عىل التكنولوجيا (مثال :طلب وديعة لفتح حساب
جديد للبيع عىل منصات بيع اإلكرتونية أأو تطبيق اإجراءات تسجيل فعاةل للتحقق من الهوية احلقيقية للبائع) .ومن انحية
اإجراءات الإنفاذ ،من املهم للغاية اإقامة عالقات بناءة مع سلطات اإنفاذ القانون والتعاون معها والاشرتاك معها يف ا ألنشطة،
وةذكل توفري التدريب ملن يشارك يف ماكحفة التقليد.

رابع ًا .الرصد والتعاون مع الوسطاء التقنيني
 .20من املهم جد ًا ،يف ا ألساس ،اإقامة عالقات تعاون سلسة مع مجيع اجلهات املعنية الرئيس ية من أأجل العمل بفعالية
ودون التعرض لعبء متطلبات الوسطاء التقنيني.
 .21وابلنس بة اإىل منصات البيع الإلكرتونية ،يقوم الاحتاد بتحليل املتطلبات القانونية والتقنية بقصد حتديد كيفية الطريقة
الأةرث فعالية ل إالبالغ عن اخملالفات ،علام بأأن الاحتاد ينوب عام يقارب مخسني عالمة جتارية خمتلفة .وقد طورت بعض
املنصات أأدوات اإبالغ متقدمة أأدخلها الاحتاد مضن أأدواته للرصد ،ويف املنصات ا ألقل تطور ًا ،يرسل الاحتاد اإشعارات
تلقائية عن طريق الربيد الإلكرتوين .وذلا بعد مرحةل املراقبة ،حياول الاحتاد حتديد كيفية حتسني معلية الإبالغ وكيف ميكن
جتنب الانهتااكت يف املس تقبل ،عىل سبيل املثال من خالل انتقاء بعض فئات املنتجات من خالل تطبيق لكامت أأساس ية
للبحث أأو حتديد رشحية أأسعار .ومن املهم للغاية اةتشاف اخملالفني اذلين يكررون اخملالفة  ،لكن ل ميكن اةتشافهم اإل اإذا
توفرت أأداة لالةتشاف وتدابري فعاةل تنفذها املنصات الإلكرتونية (مثل الودائع وتاكليف التسجيل وحتديد البائع بأأسلوب
فعال ،وغريها).
 .22وتتيح أأداة الرصد اليت أأعدها الاحتاد ملقديم خدمات الاس تلافة حتديد الرشاكت اليت تقدم خدمات الاس تلافة
املفلةل ،مما يساعد عىل التصال هبا مبارشة بغية منعها من تقدمي خدماهتا للمخالفني .وغالب ًا ما يمكن احلل يف أأن الزابئن
خيالفون رشوط الاس تخدام مما يدفعهم عىل الإجحام عن ممارسة أأنشطة غري قانونية .وةام ذكران يف املقدمة ،جييد املقدلون
اس تخدام التكنولوجيا ومه نشطون للغاية ،ذلكل برزت أأشاكل جديدة من الاس تلافة مثل الاس تلافة السحابية أأو
ش باكت نقل امللامني ،وحىت لو اكنت هذه ا ألشاكل من اخلدمات مصممة ألغراض مرشوعة ،فقد أأدرك املقدلون برسعة
فوائد اإماكنية اإخفاء هويهتم ابس تخدام هذا النوع اجلديد من اخلدمات عىل ش بكة الإنرتنت بقصد تعتمي هويهتم وإاخفاهئا بصورة
أأفلل عىل الش بكة .وينبغي وضع أأنظمة وقواعد حمايدة تكنولوجي ًا من أأجل مقاربة املشالكت القانونية بهنج شامل ،مبا فهيا
مسؤولية الوسطاء التقنيني اخملالفني.
 .23ويكتيس وسطاء أخرون أأمهية قصوى يف ماكحفة الغش عىل الإنرتنت ألهنم يؤدون دورا أأساس يا يف مبيعات الإنرتنت
فهم يس تفيدون من نوع من الاحتاكر (خيارات حمدودة وبدائل قليةل) ويلعون أأمام احملتالني تاكليف عالية اإذا أأرادون تغيري
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مورد اخلدمات اذلي يتعاملون معه .ويف الس نوات ا ألخرية ،وقع الرتةزي عىل معاجلي معليات ادلفع ورشاكت الشحن الرسيع
للأس باب ذاهتا .ابلتعاون معهم ميكن خلق الانقطاع يف ش باكت البيع الفعاةل .وميكن ذلكل التعاون أأيلا أأن يفيض يف وقت ما
اإىل ربط اتصال مبارش من شأأنه أأن يكون حاسام يف التعرف عىل الرشةة الفعلية اليت تقف وراء أخر حلقة من سلسةل
مبيعات الإنرتنت غري القانونية.
 .24ول بد من التنويه مبا ت حلد الن وما أأجنزته رشاكت ادلفع وحتديدا مؤسسات بطاقات الئامتن اليت تؤدي دورا حموراي
يف هذه احلرةة .ومن املمكن اليوم التعاون من أأجل الكشف عن حساابت البائعني وإاقفالها .ونتيجة ذلكل ،تراجعت املواقع
اليت تقبل ادلفع ببطاقات الئامتن وحياول أأحصاب هذه احملالت املشكوك فهيا اإقناع املشرتين ابس تعامل وسائل دفع بديةل (مثل
النقد الإلكرتوين "بيت ُكوين" أأو "ويمبوين") .وقد كشفت مبادرة RogueBlock™ IACC 3أأين ُحتفظ أأغلبية ا ألموال املتأأتية
من بيع املنتجات املقدلة .وهذا انتصار يف حد ذاته ألن املس هتلكني غالبا ما يكون اهامتهمم قصري ا ألمد .فاإذا ا ُ
شرتط مهنم
الكشف عن هويهتم قبل حتويل مبلغ بواسطة وسرتن يونيون أأو عرب حساب بنيك ،فس يدفعهم ذكل اإىل التفكري مليا قبل
رشاء السلعة .ومن املهم جدا توعية وتثقيف ةربايت ا ألبناك ومؤسسات خدمات ادلفع وش باكت بطاقات الئامتن.
 .25ويرى الاحتاد أأنه من الرضوري توجيه معل مجموعات اللغط حنو رشاكت الربيد والشحن ألن مبيعات الإنرتنت ترسل
دامئا عن طريق رشاكت الربيد الرسيع أأو خدمات  .EMSوينبغي اإجياد حل للكشف عن اخملالفني املعتادين ومنعهم من
الاس تعانة خبدمات تكل الرشاكت .وتقدنر السلع املقدلة املرسةل س نواي ابملاليني وذلكل مل يعد من املعقول التقليل من شأأن
العائد العاملي اذلي حتققه رشاكت الشحن والإرسال .ول بد من التأأكيد جمددا عىل أأن تعزيز التوعية والتعاون هو اخملرج الهنايئ
من أأجل التوصل اإىل حل توفيقي مناسب مع أأحصاب امللكية الفكرية.

خامس ًا.

أأنشطة التوعية

 .26بناء عىل قاعدة العرض والطلب ،ينبغي أأن ترةز أأنشطة التوعية أأةرث عىل املس هتلكني فهم قادرون عىل كبح عرض
السلع املقدلة من خالل رشاء املنتجات ا ألصلية .ويسعى الاحتاد اإىل تثقيف املس هتلكني ابسرتعاء انتباههم ملا يتعرضون هل من
خماطر جراء التعامل مع املواقع الإلكرتونية غري القانونية.
 .27وفتح الاحتاد موقعا ( )http://replicaswisswatch.com/يبدو يف ظاهره و ألول وهةل أكنه موقعا يبيع الساعات
املقةل ولكنه ينتقل ابلزوار يف غلون ثوان اإىل صفحة حتمل رساةل وقائية .وترةز الرساةل يف الصفحة عىل خماطر اليت ميكن
التعرض لها جراء رشاء ساعة مقدلة .فعىل سبيل املثال ،حيصل اجملرمون اذلين يعملون وراء املوقع اخملالف عىل لك تفاصيل
الزبون مثل الامس والعنوان ور م بطاقة الئامتن ومه قادرون عىل مجع هذه املعلومات وتوظيفها يف أأعامل اإجرامية (انتحال
الهوية والرسقة ابس تعامل بطاقة الئامتن ،ا)خ) .وميكن أأيلا مناقشة قلااي أأخرى مثل التورط مع أأعامل اإجرامية أأخرى
وتبييض ا ألموال.
 .28وما زال الطريق طويال والعمل مل ينهتيي بعد يف هذا امللامر ألن املس هتلكني غالبا ما يغرون ابملنتجات املقدلة حىت
وإان اكنت هلم الفرصة لعدم رشاء هذه املنتجات غري القانونية.

3

http://www.iacc.org/online-initiatives/rogueblock
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سادسا.

اخلامتة

 .29يف ماكحفته اليومية يعترب الاحتاد أأن املشلكة ليس لها حل هنايئ .فالإنرتنت يف تطور متواصل ول بد من املثابرة بغية
تعقب اخملالفني اذلين ل يزالون يس بقون الركب يف يومنا هذا .ول بد من مقاربة عاملية ،والاحتاد يتعامل مع املشلكة من زوااي
خمتلفة يف الوقت ذاته.
 .30وربام تتغري ا ألمور يف املس تقبل .والتعاون فامي بني أأحصاب املصلحة (من القطاعني العام واخلاص) هو السبيل احلامس
من أأجل فهم الظاهرة من خالل الرتوجي ومشاطرة املعلومات والاس تعالمات و أأفلل املامرسات واملهارات والتجارب وإارساء
حميط يشجع عىل تغيري الراء واحلفز عىل مزيد من الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية .واحلاجة ماسة لتعزيز نشأأة مجموعة من
قواعد الإنفاذ "املرنة" العاملية ل إالنرتنت ألن اجملرمني يتقنون فن التحايل عىل القواعد.
[هناية الوثيقة]

