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 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة
 

 التاسعة الدورة
 4102مارس  5ا ىل  3جنيف، من 

 
 

 على القائم األعمال لنموذج وفقا الفكرية امللكية محاية جمال يف أليبابا جمموعة ممارسات
 اإلنرتنت منصة

عداد ينمن   *الصني ،ليانغ، مدير أأول، قسم الأمن، مجموعة أأليبااب ا 

 حملة عن اجملموعة .1

عضوا يقوده جاك ما، رائد الأعامل التجارية عرب ال نرتنت  01فريق مكون من  0111أأسس مجموعة أأليبااب يف س نة  .0
ىل املساعدة يف أأن يكون وتوظف مجموعة أأليبااب  ال نرتنت متاحا وموثوقا ومفيدا للجميع. يف الصني. واكن الس يد ما يطمح ا 

مكتب يف الصني العظمى  01أألف موظف حول العامل ودلهيا أأكرث من  41اململوكة للقطاع اخلاص حاليا ما يربو عىل 
 وس نغافورة والهند واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية.

وعة من الأنشطة التجارية القامئة عىل ال نرتنت واليت هممهتا أأن تسهل لأي خشص أأن وتدير مجموعة أأليبااب مجموعة متن .4
وقد أأطلقت اجملموعة منذ أأن تأأسست مشاريع جتارية رائدة يف جمالت التجارة  يشرتي أأو يبيع يف أأي ماكن يف العامل.

توسعت يف و  .( واحلوس بة السحابيةB2Bل )ال لكرتونية الاس هتالكية وادلفع عرب ال نرتنت وأأسواق الأعامل املوهجة للأعام
نرتنت. وتركز  الس نوات الأخرية لتغزو جمالت جديدة مثل تطبيقات الأهجزة احملموةل وأأنظمة تشغيل الأهجزة احملموةل وتلفاز ال 

لكرتونية يتسم ابلنفتاح والتعاون والازدهار يفيد منه املس هت يكولويج للتجارة ال  لكون والتجار الرشكة عىل تبين نظام ا 
 والاقتصاد كلك.

جراء املعامالت التجارية يف أأي ماكن. يهأأليبااب  وهممة .3 أأما رؤيهتا فهي  أأن تصبح اخليار الأول من بني  تيرس ا 
 3س نة )عرب  014وأأن تكون املؤسسة ذات املوظفني الأكرث رضا، وأأن تس متر عىل الأقل  املعلوماتمنصات مشاركة 

لكرتونية وأأن ختدم وهتدف أأليبااب  قرون(. يكولويج للتجارة ال  نشاء نظام ا  ىل ا  ماليني من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  01ا 
 مس تخدم حول العامل. مليارمليون وظيفة وأأن ختدم  011وأأن توفر 

                                                
*
آراء الأمانة أأو أأي من ادلول الأعضاء يف الويبو. املعرب عهناالآراء ا ن   آراء املؤلف وحده، وليست أ  يف هذه الوثيقة يه أ
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يراداهتا اليومية بلغت 4113ويف س نة  .2 مليون  0، أأي بعد تأأسيس مجموعة أأليبااب بأأربع س نوات، أأعلنت اجملموعة أأن ا 
ويف  ماليني يوان يوميا. 01، دفعت رضائب بلغت 4104ويف  .مليون يوان 011، بلغت أأرابهحا اليومية 4112ويف . يوان
 0أأليبااب مجموعة  ين تديرهامذلال Tmall.comو Taobao.com، بلغ جحم املعامالت التجارية من خالل موقع  4104س نة 

ووفقا لتقرير صدر  مليون يوان. 41اليت تدفعها أأليبااب يوميا مبلغ ، جتاوز مقدار الرضائب 4103وحبلول س نة  تريليون يوان.
( ولكية العلوم الاجامتعية جبامعة تسينغهوا، بلغ عدد الوظائف اليت AliResearchمؤخرا عن مركز مجموعة أأليبااب للأحباث )

 مليون وظيفة. 04أأليبااب  توفرت بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة من خالل جتارة التجزئة ال لكرتونية اليت تمت عرب

 حامية امللكية الفكرية بوجه عام .4

خالل جتارب وتدابري عديدة، أأرست مفن  اهمتت أأليبااب مبجال حامية امللكية الفكرية منذ اليوم الأول لتأأسيسها. .5
تدرجييا دعامئ نظام محلاية امللكية الفكرية يتكون من وظائف متنوعة، مثل معاجلة الشاكوى وال دارة الاستباقية  مجموعة أأليبااب

مليون  011ويف الوقت احلايل، تنفق اجملموعة ما يزيد عىل  والتعاون احلكويم والتعاون مع العالمات التجارية وزايدة الوع .
فرد من موظف   5 111وقد شلكت فريقا حمرتفا محلاية امللكية الفكرية قوامه  واملقدلة. يوان لك س نة ملاكحفة املنتجات الرديئة

مليون رابط تشعيب  011ويف الس نة املاضية، أأزالت أأليبااب أأكرث من  الأقسام املتصةل ابملوضوع واملتطوعني عرب ال نرتنت.
 ملنتجات يشتبه يف تعّدهيا عىل امللكية الفكرية.

وبوصفها منصة رائدة يف التجارة ال لكرتونية، تعمل أأليبااب  مللكية الفكرية من القضااي العاملية.ول شك أأن حامية ا .6
نفاذ القانونوأأحصاب احلقوق  اتوتؤازر احلكومكطرف اثلث يف جمال حامية امللكية الفكرية  كام تبذل هجودا للتغلب عىل  .يف ا 

 تختلف الأنظمة القانونية والعوور عىل س بل للمامية تليب احتياجات بيةة الاختالفات يف قوانني امللكية الفكرية وممارساهتا عرب
جامع بشأأهنا.  ال نرتنت وميكن حتقيق ا 

 تدابري وأأدوات حمددة .3

نشاء نظام محلاية امللكية الفكرية وتلق  الشاكوى عرب ال نرتنت أألف.  ا 

تزايد اهامتم البدلان والصناعات حبامية امللكية الفكرية، تتلقى منصات التجارة ال لكرتونية املدارة من الغري اخلاصة  مع .0
ومثة حاجة ملحة ا ىل حفص هذه الشاكوى الواردة من مجيع أأحناء  بنا عددا مزتايدا من الشاكوى وال خطارات بأأشاكل عديدة.

جراء منصف وشفاف.العامل ومعاجلة املطالبات املؤهةل ب  آليات  رسعة وفعالية من خالل ا  ومن مث وضعت أأليبااب عددا من أ
حامية امللكية الفكرية اليت توفر س بال لتسوية املنازعات بني املش تكني واملشكو يف حقهم عىل حنو منفتح وشفاف ويف 

 املناسب.  الوقت

 ( منصة أأليبااب بشأأن امللكية الفكريةIPP) 

وأأنشأأت منصة أأليبااب بشأأن امللكية الفكرية  4111منصة شامةل لتلق  الشاكوى مبكرا يف  أأنشأأت مجموعة أأليبااب .1
(IPP يف )آلية تعاون مع أأحصاب احلقوق حول العامل وبناء جرس بيهنم واملواقع العديد التابعة 4103 . والغرض من ذكل وضع أ

مت ربطها بوظائف مواقع الأعامل املوهجة وسي Taobao.comوحاليا، تشمل هذه املنصة منصة شاكوى موقع  لأليبااب.
 .ومن مث سيمتتع أأحصاب احلقوق خبدمات مناس بة متاحة يف موضع واحد للأعامل.

، اكن دلى منصة موقع 4103وحبلول  وقد حظيت منصة امللكية الفكرية ابس تمسان أأحصاب احلقوق حول العامل. .1
Taobao.com  أألف صاحب حق مسجل.  36وحدها 
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 اس تخدام مالمئة للمنصاتوضع أأدةل  ابء.

ىل  .01  Taobao.comو Alibaba.com منصات التجارة عرب ال نرتنت اخلاصة بأأليبااب مثل امتوالجانب ا 
احتواء  عىلمن القواعد اليت تساعدها  مجموعة املنصة أأيضا ، وضعتمعلهااملنطبقة عىل لمتطلبات القانونية ل  Tmall.comو

 تعدي املس تخدمني عىل حقوق امللكية الفكرية.

نظاما "خلصم النقاط" ابلنس بة للأعضاء املسجلني،  Taobao.comبني املبادرات السالفة اذلكر، تبىن موقع  ومن .00
ومبوجب هذا النظام، حيصل لك عضو مسجل عىل عدد معني من  وهو يش به النظام املس تخدم للمفاظ عىل رخصة القيادة.

ذا تبني أأن العضو  النقاط لك س نة تقوميية. ة أأو تعدى عىل حقوق امللكية الفكرية، صخصم عدد معني من السلع املقدل ابعوا 
ذف من املنصة. النقاط حسب درجة التعدي. ، اعتحمد مفهوم جديد وهو "ارتكب 4103ويف  وعندما تنفد نقاط العضو، حيح

ىل تغليظ العقوبة ابلنس بة ملعتادي ال  ذف"، وهو قامئ عىل النظام املذكور أأعاله ويريم ا   تعّدي.أأربع تخالفات وحتح

يداع  كحّيفقد و  .04 فلتمفزي حامية امللكية الفكرية، يتعني عىل ماليك احملالت أأن يدفعوا  .Tmall.com ملوقعنظام ا 
غالق احملالت  عربوان قبل افتتاح احملالت. وفور اكتشاف أأهنم يبيعون سلعا مقدلة، تطبق عقوبة قاس ية عن طريق ا 

 السلع.  ومصادرة

ىل السوقمراقبة نفاذ صناع جمي.  ات خاصة ا 

آلية  .03 ىل السوق نفاذ ل ل أأطلقت أ وحاليا، مثة  .شهادات حلصول عىلامن املنتجات فةات خاصة  ابئع تتطلب من ا 
ويشمل ذكل املنتجات اجلنس ية؛ والكتب  .املذكورة النفاذلآلية اليت ختضع  Taobao.comالعديدة من الفةات يف موقع 

واجملالت والصمف؛ واملوس يقى والأفالم والتلفاز واملنتجات السمعية البرصية؛ ومنتجات التأأمني؛ واليانصيب؛ ورحالت 
 (. Taobaoاتوابو )

يف فعىل سبيل املوال، يتعني عىل ابئع  الكتب واملنتجات السمعية البرصية أأن يكون حبوزهتم "رخصة للتجارة  .02
املنشورات" و"رخصة جتارية للملكية الفردية" صادراتن عن السلطات الصينية قبل السامح هلم بنرش معلومات املنتج مضن 

 هذه الفةات.

 التدابري الاستباقية ملاكحفة التقليد دال.

 املتنكر املشرتي"أآلية  وضع" 

آلية  Taobao.com، وضع موقع 4100يف س نة  .05 عينات من املنتجات لفمصها ل  ابلنس بة" املشرتى املتنكر"رمسيا أ
وفور حتديد أأن املنتج ذو جودة رديئة أأو  من قبل واكلت خارجية لفمص اجلودة أأو ماليك العالمات التجارية لهذه املنتجات.

نفاذهلقواعدعقوابت وفقا  Taobaoمقدل، يفرض موقع  ذا اكنت اخملالفة جس مية، حتال مبارشة ا ىل واكلت ا   القانون. ؛ وا 

آلية وتعد  .06 قواعد صارمة للك  Taobaoووضع موقع  نظاما للرصد الوقايئ هيدف ا ىل ماكحفة التقليد. املشرتي املتنكرأ
رسالها للفمص والعقوبة وردود الأفعال. وقد صار حفص العينات  خطوة من النظام، مبا يف ذكل حتديد املنتجات ورشاهئا وا 

أأدخلت يف النظام وسائل للتوثيق و  .Taobao.comلية روتينية يف موقع مع العشوائية أأداة منتظمة محلاية امللكية الفكرية و 
 معمتدة من احلكومة.

 مراقبة التقليد الواحض/القرصنة الواحضة 

وابلنس بة  يتخذ التعدي عىل امللكية الفكرية أأشاكل تختلفة يف مواقع التجارة ال لكرتونية القامئة عىل منصات. .00
ولية اجامتعية ؤ رشكة قامئة عىل ال نرتنت ذات مس يد الواحض، فا ن مجموعة أأليبااب ـ بوصفهاللأشاكل الشائعة للتعدي، مثل التقل 

مفن خالل التواصل ابنتظام مع أأحصاب احلقوق، مجعنا معلومات حمددة وحندهثا ابنتظام بشأأن  ـ تتخذ بال شك تدابري مراقبة.
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آلية املراقبة التق  التعاون مع بعض أأحصاب احلقوق. ليد الواحض، واملنتجات اليت حتتوي عىل لكامت رئيس ية )مثل وحاليا، تغط  أ
ىل التقليد الواحض، وبعض احلالت الواحضة للتجارة يف السلع املقدلة. "(0:0" و "A"منتج من النوع  وتشمل  واليت تشري ا 

فالم اليت مل تعرض بعد يف السيامن، وأأدوات حل  (DVD) القرصنة الواحضة منتجات اسطواانت ادلي يف دي رموز للأ
 الألعاب.

 تباع هنج متنوعة للتعاون بشأأن حامية امللكية الفكريةاالعمل مع رشاكء تختلفني و  هاء.

 السلطات احلكومية 

نفاذ  حفال يف هانغتشو 4103أأبريل  43أأقامت مجموعة أأليبااب يف  .01 أأفصمت فيه عن تعاوهنا العميق مع واكلت ا 
ذاعة والسيامن والتلفاز ) ( وال دارة العامة للرقابة عىل GAPPالقانون احلكومية، مبا يف ذكل ال دارة العامة للصحافة والنرش وال 

دارة ادلوةل للصناعة وال AQSIQاجلودة والتفتيش واحلجر الصم  ) تجارة، وذكل ملاكحفة ( ومكتب الصني للملكية الفكرية وا 
نفاذ القانون، ومن خالل  يةالتجار  اومن خالل ربط منصاهت وحامية حقوق امللكية الفكرية. التقليد ال لكرتونية بسلطات ا 
نفاذ القانون خارج ال نرتنت،  العمل عرب ال نرتنت وخارج ال نرتنت، ومن خالل ادلمج بني التدابري التكنولوجية عرب ال نرتنت وا 

عىل امللكية الفكرية، ومن مث املساعدة يف خلق بنية  ت الأخرىالتعدايالقرصنة و التقليد و  ظاهريتيف استةصال  تأأمل الرشكة
 للتجارة. حتتية جديدة وموثوقة

فضال عن ذكل، لطاملا معلت مجموعة أأليبااب مع احلكومة يف "معلية جيانوانغ )س يف الش بكة(" )ملاكحفة القرصنة(، و  .01
ويف  وزارات" وغريها من امحلالت اخملصصة محلاية امللكية الفكرية. 1عرب ال نرتنت من قبل  و"معلية ماكحفة التقليد

أأيضا مع وزارة الأمن العام ل طالق سلسةل من العمليات اخلاصة ملاكحفة التجارة يف السلع املقدلة خارج  ت، تعاون4103 س نة
 ال نرتنت.

 مالكو العالمات التجارية 

( مذكرة تفامه يف LVوالعالمة التجارية العاملية لويس فويتون ) Taobao.comوقع ، وقع لك من م4103يف س نة  .41
آلية تعاون بشأأن حامية امللكية الفكرية. وس يعمل الطرفان معا عىل ماكحفة املعامالت التجارية اليت  ابريس بفرنسا لوضع أ

نرتنت. اجامتعات منتظمة مع لويس فويتون وتعاون مع  4101منذ  Taobao.comويعقد موقع  تتضمن سلعا مقدلة عرب ال 
 الرشكة يف ماكحفة السلع املقدلة.

من العالمات التجارية بشأأن حامية امللكية الفكرية،  0 161، اكنت مجموعة أأليبااب قد تعاونت مع 4103وبهناية س نة  .40
 مبا يف ذكل العالمات احمللية والعاملية.

 امجلعيات التجارية 

، وقع 4103( مذكرة تفامه؛ ويف س نة MPAAومجعية الفيمل الأمرييك ) Taobao.com، وقع موقع 4104يف س نة  .44
وتسعى مجموعة أأليبااب للهنوض حبامية  ( مذكرة تفامه.IACCوالتحالف ادلويل ملاكحفة التقليد ) Taobao.comموقع أأيضا 

 رية الكبرية.امللكية الفكرية من خالل التعاون مع امجلعيات واملنظامت التجا

فضال عن ذكل، دأأبت مجموعة أأليبااب عىل عقد املشاورات وندوات تبادل اخلربات بصفة منتظمة بشأأن التعاون مع و  .43
( QBPCجلنة حامية العالمات التجارية اجليدة ) مجعيات حامية امللكية الفكرية فامي صخص صناعات حمددة، عىل سبيل املوال

 وحتالف حامية حق املؤلف واذلي يتكون( CAEFIاكت ذات الاسترامرات اخلارجية )املسجةل دلى امجلعية الصينية للرش 
 (.AAFA) ( ومجعية املالبس والأحذية الأمريكيةBSA، وحتالف منتج  الربجميات التجارية )نيجيمن ب  ارش ان 05 من

 ماكحفة التقليد يف املصدر خارج ال نرتنت واو.
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فاملنتجات املقدلة انجتة عن  والتعدي عىل امللكية الفكرية من القضااي الاجامتعية.والقرصنة  شك أأن التقليدل  .42
وتعد التجارة يف السلع املقدلة عرب منصة جتارية قامئة عىل ال نرتنت مبزنةل قناة واحدة فقط  احلقيق . العاملأأنشطة تقليد يف 

املقدلة ميكن اقتفاء أأثرمه لأن مجيع املعامالت مسجةل عىل فف  الوقت نفسه، أأظهرت التجارب أأن مجيع ابئع  السلع  للتعامل.
وهذا يعين أأن حتديد مصادر السلع املقدلة يكون أأسهل عرب ال نرتنت مما هو خارج  املنصة التجارية القامئة عىل ال نرتنت.

ن ،يهوعل  ، مما يصّعب حتديد املصدر.أأو توزع بكثافة خفية املنتجات تباعفف  احلاةل الأخرية،  ال نرتنت. رتنت فا ن تكنولوجيا ال 
 .ديقل الت بوسعها أأن توفر ظروفا أأفضل محلاية امللكية الفكرية وماكحفة 

نفاذ القانون اجلنايئ الصينية يف التعامل مع 4103ويف س نة  .45 من قضااي التعدي  00، تعاونت مجموعة أأليبااب مع سلطة ا 
جرامية مجموعة 50عىل أأعضاء حيث أألق  القبض  عىل امللكية الفكرية. ، وبلغت قمية هذه التجارة ملقدلةتتاجر يف السلع ا ا 
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نشاء نظام محلاية املس هتكل زاي.  التوجيه ال جيايب بشأأن حامية امللكية الفكرية وا 

 تعلمي العامة بشأأن امللكية الفكرية 

رشحا تنتج مجموعة أأليبااب لك س نة كتيبا محلاية امللكية الفكرية يتضمن حملة عن الرشكة وقنوات حامية احلقوق و .46
ىل أأحصاب  للقواعد واحلالت الناحجة. حيث جتمع مجيع املعلومات الهامة بشأأن حامية امللكية الفكرية يف ماكن واحد وتقدم ا 

املعارف الأساس ية املتعلقة حبامية  ال نرتنت بشأأن عىلويف الوقت نفسه، تنظم حلقات تدريب مفتوحة  احلقوق والبائعني.
ويف  .وس يةل جديدة لتقدمي ادلورات التدريبيةويه البائعني،  تعينييمت  عندما Taobaoمن خالل جامعة امللكية الفكرية 

املناطق اليت يتواجد فهيا البائعون عرب ال نرتنت بكثافة، س تقام حلقات تدريب فعيل يف جمال امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل 
 أأمهية حامية امللكية الفكرية.

 ابتاكر أأفضل طريقة محلاية امللكية الفكرية التشجيع عىل 

جبانب اختاذ تدابري ملاكحفة التعدي، تشجع مجموعة أأليبااب املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل ابتاكر العالمات  .40
مساحة  Tmallعىل سبيل املوال، خصص موقع  والتكنولوجيات اخلاصة هبا وتقدم هلم املساعدة لتمقيق ذكل. التجارية

الأصلية" يه عالمات مسجةل شائعة أأنشئت وفقا لامنذج جتارية  Tmall)عالمات " الأصلية". Tmallات "خاصة لعالم
 عرب ال نرتنت.(

 حتول البائع ودمع املنتج القانوين 

تركز مجموعة أأليبااب أأيضا يف جمال حامية امللكية الفكرية عىل الهنوض حبامية امللكية الفكرية من خالل التدابري ال جيابية  .41
ىل ابئعني مساعدة ابئع  السلع املقدلة عىل التمولو   ويعد تسلسل التجارة يف السلع املقدلة عرب ال نرتنت كام ييل: .رشعيني ا 

يشرتي البائعون املنتجات من جتار السلع املقدلة، مث ينرش البائعون معلومات عىل املوقع ال لكرتوين، مث حيصل املس هتلكون 
ذا اكن  يعقد البائعون واملشرتون صفقة. عىل املعلومات من منصة أأو من خالل حمرك حبث، مث وخالل هذه العملية، ا 

واكتشفنا أأنه من خالل مجموعة من  ابل ماكن حتويل املصدر غري القانوين ا ىل مصدر قانوين، تصري السلسةل برمهتا قانونية.
للمرة الأوىل وحتذيرمه ومعاقبة برامج حتويل البائع، ومن خالل ادلمج بني العقوبة والتعلمي حبيث يمت التنبيه عىل املعتدين 

 من ابئع  السلع املقدلة يقلعون عن بيع السلع املقدلة. ابملائة 45معتادي التعدي، 

 حامية املس هتكل 

حامية متعددة املس توايت للمس هتلكني من خالل  Taobaoلطاملا قدم موقع  .Taobao.comلنرضب مثال مبوقع  .41
آليباي )معامالت ج حامية مجيع املشرتين، و ، وبرانماية املس هتكلمحل هبرانجم  (.Alipayمضمونة من الغري من خالل أ
مليون يوان لربانمج "اسرتداد الأموال أأول" )اسرتداد الأموال من  Taobao.com 411، خصص موقع 4100س نة  ويف
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ىل مس توى  أأليبااب قبل تسوية املطالبة(. جديد ويساعد يف توجيه الصناعة وس يؤدي ذكل ا ىل الارتقاء بتجربة املس هتكل ا 
 برمهتا حنو التطور ال جيايب.

 املس تقبل ـ الابتاكر املفاهمي  .2

 املسؤولية املدنية للمعتدين أألف.

جنازات حمددة سواء  .31 بناء عىل النظام احلايل محلاية امللكية الفكرية عرب ال نرتنت واذلي وضعته مجموعة أأليبااب، حتققت ا 
مع نظام العداةل اجلنائية يف مقاضاة املتاجرين يف السلع املقدلة، أأو التعاون مع السلطات ال دارية يف ماكحفة من انحية التعاون 

نرتنت للمصول عىل معلومات بشأأن التعدايت.  ابتاكروينبغ   املعامالت غري القانونية أأو يف العمل مع أأحصاب احلقوق عرب ال 
دار أأنظمة  ختالفات يف جمال حامية امللكية الفكرية عرب الأنظمة القانونية اخملتلقة من منظور منصات للتغلب عىل الا ية جديدةا 

وابلنظر ا ىل جوهر حامية امللكية الفكرية، وهو حامية أأحصاب احلقوق من فقدان  التجارة ال لكرتونية املدارة من الغري.
ن تعزيز التعاون مع أأحصاب احلقوق  اية امللكية محلجديدة تدابري تصبح املسؤولية املدنية س  ن املتعدي وحتميلال يرادات، فا 

 الفكرية.

 مراقبة العائدات غري القانونية من التعدايت واعرتاضها ابء

نرتنت. .30 ويعد موقع  تدير مجموعة أأليبااب أأنشطة جتارية متنوعة قامئة عىل ال نرتنت، مبا يف ذكل ادلفع عرب ال 
Alipay.com .وهو  التابع جملموعة أأليبااب منصة ادلفع عرب ال نرتنت املدارة من الغري الأكرث شعبية بني املس هتلكني الصينيني

قلميية الكربى وفزيا وماسرت  يتعاون مع العديد من املؤسسات املالية، مبا يف ذكل املصارف الوطنية يف الصني واملصارف ال 
آلية محلاية امللكية الفكرية مرتبطة بنظام ادلفع  لصينيني والأجانب.اكرد لتقدمي حلول دفع للمس هتلكني ا ومن شأأن وضع أ

ىل اكتشاف التعدي مس بقا أأن يوجه رضبة  ومراقبة العائدات غري القانونية واعرتاضها سواء خالل املعامةل أأو بعدها استنادا ا 
 قاضية للمتعدين لأهنا تعاجل جوهر املعامالت غري القانونية.

 الصعوابت والتحدايت يف حامية امللكية الفكرية عرب ال نرتنت  .5

وبيامن جيري حتديث تدابري ماكحفة التقليد يف  .خضمة من حيث العددو  معقدة تعد املنتجات واملعامالت عرب ال نرتنت .34
ىل اليت  املصطلحات والعباراتاملنصات التجارية، يغري املتعدون أأيضا  خفاهئا.تشري ا  د وجدان ولق السلع املقدلة وجيهتدون يف ا 

 أأنه من الناحية العملية ينرش بعض ابئع  السلع املقدلة املعلومات ابس تخدام هجاء معدل لللكامت أأو حىت لغة مشفرة. 

آلية  نرتنت، فا ن نرش املعلومات أأيضا ل يعرتف ابحلدود.ل  وبسبب غياب احلدود عرب ا .33 حفىت الآن، ل تزال ل توجد أ
 كرية عرب ال نرتنت.معرتف هبا عامليا محلاية امللكية الف

حيث يس تغل بعض أأحصاب احلقوق امحلاية املمنوحة مبوجب  وييسء أأحصاب احلقوق أأيضا اس تخدام حقوقهم. .32
 حيث يمت امجلع بني حامية امللكية الفكرية ومراقبة القنوات التجارية. حقوق امللكية الفكرية كذريعة محلاية قنواهتم التجارية؛

  حمليا مشالك عندما يطالبون حبقوقهم يف أأنظمة قانونية أأخرى. ويواجه أأحصاب احلقوق املسجلون .35

 ]هناية الوثيقة[


