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  سياسات املكتب الكوري للملكية الفكرية يف مكافحة التقليد

يدمن إعداد شول، 7ئب مدير الفريق املعين حباميلسـ ا ية نت كو بو ية مللكة ا نا عا تابع ولص لا ية الفكريةل للملكتب الكوري   *لمك

ية    ....أوالأوالأوالأوال يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا يةمعلومات أسا     سـسـسـسـمعلومات أسا

هورية كورO يف  .1 تلت  مجا يث 2011ح ية؛  نا ية ا بات ا يث عدد  يا من  ح املربة الرابعة عا مللك عح لص طل مل من أودع Zهيا ت
تجارية والرسوم وال^ذج  لبات الرباءات والعالمات ا شأ به  . طلب370 000ما مجموعه طل تنوال شك أن تزايد املعدل اhي 

ية الفكرية يعد من العوامل اليت  ية حامية هذه احلقوقتؤكد أكرث فأكرثمللكحقوق ا تب الكوري . مه عىل أ ملكومن مث، فإن ا
ية اللملكية الفكرية  ية حتظى فهيا حقوق ا ية اج� ية  يل  يل  ها يف  بذ هود اليت  مللكيعمل عىل زOدة ا ن شك ب ل عجل ت ب س حتي لفكرية ت

تع الحرتام  يةفهيا تمتو  .لبأعىل درجة من الفعا

سـهتلكني  .2 نحرص فقط يف هتديد أمن ا سلع املق�ة ال  ملإن خماطر ا ت سلمي، ل تجاري ا نظام ا يل ا لواعرتاض  ل ل تد بس متبل 
تصاد الوطين سلع؛ إذ إقأيضا إىل إحلاق أرضار لغة ال ية حت لن هذه ا تجارية الو نط من قدر العالمات ا حائال أمام تقف وطل

نيب ت�ر األ ج� تب الكوري . س بذل ا  �hللم ملك ياإليقاف لكية الفكرية أقىص �ده ي سلع املق�ة هنا ئتوزيع ا  .ل

هدف،  .3 يق هذا ا يل  لويف  حتق ية الفكرية دشنسب تب الكوري  للملك ا ية اخلاصة  2010يف ملك رشطة القضا ئقوة ا قوق حلل
تجارية، وذ� إلنفاذ قانون رشوعة لالعالمات ا سة غري ا نا مل ا ف سلع املق�ةموا�ة يف مل توزيع غري القانوين  للا ، 2011ويف . ل

تب  شأ ا ملكأ يقات أيضان سلع معززة  إنفاذ بسلطةاإلنرتنت عىل لتحق فريقا إلجراء ا سؤولني عن توزيع ا لملالحقة األشخاص ا مل
ية نا ئاملق�ة مالحقة   .ج

بواآلراء امل *                                                 ست لرضورة آراء األمانة أو اZول األعضاء يف الو يعرب عهنا يف هذه الويقة يه آراء املؤلف، و ي  .لث
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تب الكوري  .4 بق ا للملوإلضافة إىل ذ�،  ملك ية يط لية الفكرية نظام ماكفآت ما سلع املق�ة يك نظري اك لإلبالغ عن ا
سلع يع وتوزيع هذه ا تظام عن  لسـىن « مجع املعلومات  ن ن تصت ية آل½ر الضارة . ي تو عكام جيري عددا من امحلالت العامة  لل

 .للسلع املق�ة

يا يا½ يا½ يا½ شطة     ....نننن½ شطة أ شطة أ شطة أ ية اخلاصة حلاإلنفاذ اليت تضطلع هبا اإلنفاذ اليت تضطلع هبا اإلنفاذ اليت تضطلع هبا اإلنفاذ اليت تضطلع هبا ننننأ رشطة القضا ية اخلاصة حلقوة ا رشطة القضا ية اخلاصة حلقوة ا رشطة القضا ية اخلاصة حلقوة ا رشطة القضا ئئئئقوة ا تعلق لللل  Áتجارية ف تعلق قوق العالمات ا  Áتجارية ف تعلق قوق العالمات ا  Áتجارية ف تعلق قوق العالمات ا  Áتجارية ف يقوق العالمات ا يل يل يل يدمبمبمبمبل يداكحفة ا يداكحفة ا يداكحفة ا     للللتقلتقلتقلتقلاكحفة ا

يد، عقب إجازة تعديل  .5 شاء فريق رشطة ملاكحفة ا ية خاصة إل ية الفكرية سلطة قضا تب الكوري  تقليعطي ا ن لئ للملك ملك
مترب  تجارية يف  ية اخلاصة حلقوق العالمات ا رشطة القضا تب قوة ا شأ ا سبأ ل ئ لن بارش، 2010ملك يق ا ها سلطة ا ملو تحقم  يف لنح

سلع املق�ة  Èتص لاجلرامئ ا  .مل

6.  ،�h ية اخلاصة ماكتب يف أعدتتوبعا رشطة القضا ئ قوة ا تجارية الكربى ل ناطق ا لا يون، مل يول وبوسان ودا جيثل  سـ م
به جمال  يف ا �ودهوعززت ية  نا سلطة املالحقة ا شتاإلنفاذ  ئ جل سمرب . مهبللمب ية 2011يويف د تب الكوري  شأ ا للملك، أ ملك ن

ية ة فريقا الفكري ية ر نا مقهÐزا بأدوات  ئ ج يقات عىل اإلنرتنتَجم ية اخلاصةيف إطار  لتحقإلجراء ا رشطة القضا ئقوة ا ، وذ� الختاذ ل
توزيع إجراءات صارمة إزاء   .للسلع املق�ة عرب اإلنرتنترسيعة املزتايد مبعدالت لا

ية إذ و�وحىت اآلن،  .7 تاجئ إجيا ية اخلاصة  رشطة القضا بحققت قوة ا ن ئ ية ضد ت ل نا ئاهتامات  تهبا به139ج  مش 
بري يف اإلنفاذ . 2011 سلعة مق�ة يف 30 000وصادرت حوايل  ية اخلاصة كوقد حتقق تقدم  رشطة القضا ئنذ بدء معل قوة ا ل م

نعأداهئا حسن بفضل  Üوتركزيها عىل  سلع املق�ة  يمص ها عىل نطاق واسعلا توز يعومن يقومون   .ب

ية اخلاصةقواخلاصة بنفاذ اإلإحصاءات < رشطة القضا ئة ا  >ل

ية اخلاصة رشطة القضا ئبعد تدشني قوة ا  ل
نوع  لا

ية  رشطة القضا ئبل تدشني قوة ا ل ق
 *اخلاصة

سطس2010( ناير إىل أ غ، من   )ي
مترب 2010 سب، من 

سمرب  يإىل د
2011 

 ، من2012
نناير إىل يويو  ي

 اãموع الفرعي

 شخاصاأل
15 

 )شهر/1,9(
45 139 159 

343 
املالحقة  )شهر/15,6(

يةجلا سلع  ئنا لا
 َاملصادرة

860 2 
 )شهر/357(

629 28 589 28 726 77 
944 134 

 )شهر/6 133(

تحرOتتشمل إجنازات *  رشطة لا شرتكة بني ا ل ا  و�ة �دعاءمل

سلع املصادرة من احلقائب واملالبس  .8 ية ا لاكنت غا سوارات لب هريكسواإل تجارية ا لشواألحذية اليت حتايك العالمات ا  .ةل

نف < سب ا لصإحصاءات اإلنفاذ   >)2011(ح

نف سوارات املالبس احلقائب لصا نظارات األحذية كساإل ساعات لا ناف أخرى لا  اãموع صأ

 28 589 18 667 171 223 1 176 1 443 2 751 4 158 عدد القطع

سلع املق�ة إلنفاذ  .9 سه، فإن موا�ة ا لويف الوقت  تعاون بني تطلب ت الكفءنف سور  للمد  يني، احلكومة ج مثل نواملد
سلع املق�ة نني طوعا إلبالغ عن ا ليام املوا ط  .ق
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نذ  .10 ية الفكرية  تب الكوري  بق ا هدف،  يق هذا ا يل  مويف  للملك ملك ل حتق يطب ية نظاما للماكفآت 2006س  نظري لاملا
سلع املق�ة يع وتوزيع ا تظام عن  سلع املق�ة، وذ� ليك جيمع املعلومات  لاإلبالغ عن ا ن ن  .تصل

نع  .11 بلغ معن  هور أن  يصيث جيوز ألي فرد من ا ي مجل هاح ها أو  سلع املق�ة أو يوز يعا بع تقرير إىل  ،يل اهتام، قرار لوإذا قاد ا
ية يتلقى هذا الفرد ماكفأة  ية املق�ةحتسب لما سلع األ ية  سو مية ا صلعىل أساس ا لل قل  .لق

ية الفكرية ما مجموعه 2011ويف  .12 تب الكوري  للملك، دفع ا وقد مشلت .  بالغا219نظري  دوالر أمرييك 191 000ملك
بالغاتهذه  توى،لا سب ا حمل  توزيع مجلÈ 109 ،ح يع عرب 5؛ و) دوالر أمرييك92 000(ل بالغات عن ا لب بالغات عن ا

يع 66؛ و) دوالر أمرييك35 000( ختزين بضائع بالغا عن 39؛ و) دوالر أمرييك2 000(اإلنرتنت  لتصن بالغا عن ا
 ).أمرييك دوالر 62 000(

ها 2011 إىل 2006أما من  .13 ية الفكرية ماكفآت بلغ مجمو تب الكوري  نح ا ع، فقد  للملك ملك  دوالر أمرييك 1 292 000م
يةعن طريق نظام املاكفآت  نظام2006 بالغات يف 107 دوالر أمرييك نظري 286 000، مهنا لاملا يق هذا ا ل، أول أعوام  . تطب

ية نظام املاكفآت حقق وقد  سلع املق�ة  هائال جناحالاملا ية  ية لألسعار األ سو مية ا نظر إىل أن ا لل صل ل قل بلغت يف اãموع لق
نقدية املدفوعة1 400 دوالر أمرييك، أي 1 802 000 000  .ل ضعف املاكفأة ا

ية نتاجئ نظام املاكفآت<  >لاملا

نوع  اãموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 لا

بلغ املدفوع  ملا
يةبآالف اZوالرات(  )يك األمر

286 222 195 221 177 191 292 1 

ية سلع األ صلمية ا ل  ق
ية(  )يكمباليني اZوالرات األمر

303,9 280,9 316,6 250 271,4 379,1 802 1 

بلغ املدفوع تاجئ معربا عهنا بأضعاف ا ملا  1 395 1 985 1 532 1 131 1 637 1 264 1 062 لن

 

ثا ثا½ ثا½ ثا½ يد عىل اإلنرت    ....لللل½ يد عىل اإلنرتإنفاذ ماكحفة ا يد عىل اإلنرتإنفاذ ماكحفة ا يد عىل اإلنرتإنفاذ ماكحفة ا ية الفكرية عىل اإلنرتنتللللتقلتقلتقلتقلإنفاذ ماكحفة ا ية الفكرية عىل اإلنرتنتنت عن طريق نظام رصد ا ية الفكرية عىل اإلنرتنتنت عن طريق نظام رصد ا ية الفكرية عىل اإلنرتنتنت عن طريق نظام رصد ا     مللكمللكمللكمللكنت عن طريق نظام رصد ا

ساعدة  .14  Èنوية هائ سلع املق�ة عرب اإلنرتنت مبعدالت  توحة عىل اإلنرتنت، زاد توزيع ا ساع األسواق ا مبمع ا سـ ل منو ملفت لا
متر يف  توزيعملسـا  .لوسائل ا

ية الفك .15 ية الفكرية نظام رصد ا تب الكوري  شأ ا مللكوملوا�ة ذ�، أ للملك ملك يف �ود اإلنفاذ رية عىل اإلنرتنتن لتكث 
توحة سلع املق�ة عرب سوق اإلنرتنت ا ملفية القضاء عىل توزيع ا ل ية راكز املمواقع  وإغالق 1بغ لا  .2لتسوق عىل اإلنرتنتلشخص

نذ  .16 بق  ية الفكرية عىل اإلنرتنت، ا مونظام رصد ا تقر للرصد عىل اإلنرتنت 2010ملطمللك يك، هو نظام  شف تمسـ
هالسلع املق�ة إعال7ت ا توحة عىل اإلنرتنت ويعاليت يمت توز ية اململف عرب األسواق الكورية ا . اإلنرتنتللتسوق عرب لشخصراكز ا

ùسلع املق�ة عن طريق إزا يع ا لوهو يوقف  يةب نع الوصول إىل املواقع اإللكرتو ن هذه اإلعال7ت و بات اليت م لطل من خالل ا
ية تقدم هبا ت ية الفكريةةالكوريمجلعا توحة عىل اإلنرتنتمللك محلاية ا سوق ا ملف إىل ا  .ل

                                                
ثل  1 رشاء عرب اإلنرتنت،  يع وا ممواقع ا ل يع فهيا الغري ebayلب سات الفردية أو الصغرية(يب، اليت   .منتجاهتم) سمن املؤ
يعو 2 بائعون اhين  بارشة ا ها  باملواقع اليت  م يشغل ل تجاهتم اخلاصةي  .منن 
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شف .17 يا  ية الفكرية عىل اإلنرتنت نظاما آ تخدم نظام رصد ا للكو ل مللكسـ يع يف ،ي لب جيمع املعلومات عن إعال7ت ا
سلع املق�ة عن طريق مقارنة اللكامت  شف ا توحة عىل اإلنرتنت و لاألسواق ا يكت شف والقوامئ ااحملوريةملف ل  سوداء للك

ية واhين . ومعلومات األسعار توحة ا تاجئ إىل القامئني عىل إدارة األسواق ا نظام وجود سلع مق�ة، ترسل ا نفإذا أكد ا ن ملعل ملفل ُ
يع  .لبيقومون طوعا بإيقاف ا

ية الفكرية عىل اإلنرتنت< يد عىل اإلنرتنت من خالل نظام رصد ا ياين إلنفاذ ماكحفة ا مللكخمطط  تقل  >لب

 

تعاون م .18 يةيو توحة عىل اإلنرتنت واملراكز ا لشخصالك األسواق ا ية  ملف ية مع نظام رصد ا مللكسوق عىل اإلنرتنت بفعا ل للت
يهتم ويضطرون إىل دفع تعويضات إىل ،الفكرية عىل اإلنرتنت سـهتلكني ق ألهنم قد يفقدون مصدا ناك سلعا ملا بني أن  هإذا  ت

ية  هم اإللكرتو نمق�ة يمت �جتار هبا عرب موا تجاري عىل اإلنرتنتب(قع بادل ا ناء ا سـهتلكني أ لناء عىل القانون اhي حيمي ا ت ث  ).لمل

نع  .19 نظام  ها، فإن ا شاف أن سلعة ما يه سلعة مق�ة وأوقف  ميإذا مت ا ل بيعت تعدOت عن طريق وضع ك لوقوع مزيد من ا
سوداء بائع يف القامئة ا لهوية ا توحة. ل رشاكت القامئة عىل إدارة األسواق ا ملفوتقوم ا بائعني ل يل ا ل عىل اإلنرتنت أيضا برصد  تسج

ية يا7ت ا تخدام نفس ا سوداء  شخصيف القامئة ا ب سـ لل  .ل

سوق  ضبطفإنه إذا وإلضافة إىل ذ�،  .20 ية الفكرية عىل اإلنرتنت مركز  تنظام رصد ا فإن  مق�ة، ا سلعيبيعمللك
بون مرا ية و يعات اإلضا يطلالراصدين احملرتفني جيمعون األدù عىل ا فب نة الكورية ملعايري �تصاالت، مل بوناء عىل للججعة ا

نعون الوصول إىل املوقع اإللكرتوين أو يغلقونه تكرر وعىل نطاق واسع فإن مثة فريق . ميذ�  يع ا ملأما من يقومون  إنرتنت لب
يةخاص  ناء عىل ظروف ا هم  يق  لقضتوىل ا ب معي  .لتحق

ية الفكرية 2010ويف  .21 تب الكوري  للملك، أوقف ا توحة وأغلق 2 890ملك يع يف األسواق ا ية  ملف  ب كز ا مر207معل
يع وإغالق 3 566، مت إيقاف 2011ويف . تسوق ية  ب  سوق364معل ية الفكرية عىل اإلنرتنت . ت مركز  مللكوجنح نظام رصد ا

يع ما مجموعه يف يدا ملالبس وحقائب . 2011 و2010 مق�ة بني عايم  سلع10 107ب إيقاف  سلع  تقلواكنت معظم ا حمفظات ول
سوارات جيب  هريةلكسوإ ية  شألزOء من عالمات جتارية كورية وأ  .جنب
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توحة< يد يف األسواق ا ملفتاجئ إنفاذ ماكحفة ا تقل  >لن

نوع  اãموع 2011 2010 لا

توحة  6 456 3 566 2 890 ملفإزاù اإلعال7ت يف األسواق ا

سوق يع يف مراكز ا تإيقاف ا لب  571 364 207 ل

نف لتقإنفاذ ماكحفة ا< سب ا ية الفكرية عىل اإلنرتنت  لصيد من خالل نظام رصد ا ح  >)2011-2010(مللكل

نف يب احلقائب لصا ناف أخرى األحذية اتكسسواراإل املالبس جلحمفظات ا  اãموع صأ

لقطع(العدد ( 10 107 156 441 2 908 4 304 1 066 1 232 

ية الفكرية .22 رشاكت تطلب من نظام رصد ا مللكومؤخرا، بدأت ا تجاهتا عىل اإلنرتنت من ل من عىل اإلنرتنت أن يرصد 
ية الفكريةخالل  ية الكورية محلاية ا مللكا ية . مجلع سلع معلوماتمجلعوال تقدم هذه ا يع ا ل عن الرصد فقط، بل توقف أيضا  ب

ها بأن  شا ند ا فاملق�ة  ت بات بكع توحة عىل اإلنرتنتاسواألإىل ذ� طلتوجه   .ملفق ا

ية الفكرية عىل اإلنرتنت ملوا�ة الزOدة نفإوإلضافة إىل ذ�،  .23 سني نظام رصد ا متر  شلك  مللكنا نعمل  تح لب مسـ
سلع املق�ة عرب اإلنرتنت يب توزيع ا لاملطردة يف تعقد ونوع أسا ل ثل احلقائ. ت ناف  تعلق بأ  Áمثال، ف ص ي ساعات بمف ل وا

يدها يف فرتات قصرية، يمت واألحذية، واليت  تقليع  تحقق بصورة ملجند أن نظام رصد اب يث  يية الفكرية عىل اإلنرتنت معد  حب لك
ية من اإلعال7ت يف خالل ساعة  توحةنرشها من واحدة لآ يع . ملفيف األسواق ا ترص عىل لتجمكام أن ا مواقع مراكز يقال 

سوق  ية، لتا بوات اإللكرتو ها عرب مواقع ا ناليت يمت الرتوجي  ل تد ل متعات واميبل  ãشمل مواقع املدو7ت وا لشـباكت لي
ية، نة يف مرحÈ مجع املعلومات ع�ج� ساحة  ية أكرب  ممكية  م تغط  .بغ

سلع املق�ة    ....رابعارابعارابعارابعا سـهتلكني هبدف القضاء عىل توزيع ا ية ا سلع املق�ةتو سـهتلكني هبدف القضاء عىل توزيع ا ية ا سلع املق�ةتو سـهتلكني هبدف القضاء عىل توزيع ا ية ا سلع املق�ةتو سـهتلكني هبدف القضاء عىل توزيع ا ية ا لتو مل لع مل لع مل لع مل     ع

تخذة  .24 سلع املق�ةملإىل جانب إجراءات اإلنفاذ الصارمة ا يع ا لملاكحفة  ها،  تصن ية بيعو تب الكوري  للملكيضطلع ا ملك
شطة  هايةتثقيفنالفكرية بأ سلع املق�ة واسـهتال ية القضاء عىل توزيع ا ية إذاكء الوعي بأ سـهتلكني  تلفة مع ا ك  ل مه بغ مل  .خم

شمل  .25 ية اليت  نوات اإلعال تب محالت عامة من خالل عدد من ا تيث جيري ا م لق ملك تلفزةإعال7ت اخلدمة العامة ح  ملا
تلفزيون وإعال7ت الصحف ومواقع و لنوات ا بوات ق ية واملدو7ت ومواقعلا تو ثل تويرت، وذ�  ية  باكت �ج� ع ا ل ع مشـ ل

سـهتلك ية الفكريةنيملا ية حامية ا مللك بأ تلفزيون إىل وبصفة خاصة، تريم . مه نوات ا لإعال7ت اخلدمة العامة و ية آل½ر ق تو عا ل
سلع املق�ة  يةللالضارة  سلع األ يل إجامع عام عىل ثقافة اسـهتالك ا صلو ل  .تشك

تب الكوري  .26 شجع ا للكام  ملك نظمي محالت مقاطعة ملكية الفكرية ي سـهتلكني عن طريق  بل ا ية من  شاركة الطو تا مل ع قمل
سلع  ناطق اليت يكرث فهيا توزيع هذه ا لسلع املق�ة يف ا مل تعددةلل سـهتلكني  ممضن جامعات  تب أيضا . م ية ملكويدير ا تثقيفبرامج 

يوت وطالب  ياتلبلرت ا  .للكا

تب الكوري .27 نع ا ملكوإلضافة إىل ذ�،  ية الفكرية ص ية للملك  يديو تر فهيمادة  سلع املق�ة ف لطالب للعن اآل½ر الضارة 
ية والوسطى تدا ئاملدارس � ية واملق�ة. ب سلع األ ساعدهتم عىل مقارنة ا بالغني  تعلمي صغار ا صلويدير أيضا برامج  ل مل ل  .ل

بل عىل إذاكء وعي .28 ية الفكرية العمل يف ا تب الكوري  تقوسوف يواصل ا للملك سـهتلكني بأرضار ملسـملك سلع املق�ة مل ا لا
ية األخرى هود الرتو تلفزيون وا ثل إعال7ت ا جيعن طريق وسائل  جلل يف الشرتاك مع . م تعزيز الرتوجي وا لتثقوهو خيطط  ل

سـهتلكني وغريمه من جامعات  ينيملا سلع املق�ةناملد نع اآل½ر الضارة  لل   .مل
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ية � .29 ية ا تمن أجل تكوين ا تحب لل ية الفكرية، ن ية اليت حترتم حقوق ا مللكج� ية الفكرية سيتوسع ع تب الكوري  للملكا ملك
نظمي هذه القوة،  تجارية ويف  ية اخلاصة حلقوق العالمات ا رشطة القضا رشية لقوة ا تأكرث يف املوارد ا ل ئ ل يعزز لب نإماكيات سـو

يقات عىل اإلنرتنت  سلع امللتحقفريق إجراء ا بع توزيع ا متكن من  ليك  تت ية أكربي شأهنا بفعا يقات  لق�ة وإجراء ا ب  .لتحق

يعزز �ود اإلنفاذ  .30 سلع املق�ة وأوئك من خيالفون أكرث من مرة وجماالت ملوا�ة سـوبصفة خاصة،  تكرر  توزيع ا لا لل مل ل
هور  ألدوية املق�ة، وغريمهمجلاhين هيددون أمن ا. 

ية وإلضافة إىل ذ�،  .31 تب الكوري  للملكفإن ا ثل عامال جوهرO يف إذ يدرك أن وعي الفكرية، ملك سـهتلكني  ميا مل
يات  ثل طالب ا تلفة،  سـهتلكني  سـهتدف جامعات  ية  سلع املق�ة، خيطط إلجراء محالت ترو للكالقضاء عىل ا خم م ت جي مل

ية الفكرية يل ثقافة حترتم ا يوت والعاملني يف املاكتب، وذ� من أجل  مللكورت ا تشك  .لب
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