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 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة
 

 التاسعة الدورة
ىل  2جنيف، من   3102مارس  5اإ

 
 

 ـ الفكرية بامللكية الوعيإذكاء " محلة ـ واإلنفاذ الفكرية بامللكية العام الوعي إذكاء بشأن رائد مشروع
 "الفكرية امللكية إنفاذ ـ الفكرية امللكية تعليم

عدادمن   *مكتب امللكية الصناعية يف امجلهورية السلوفاكية رئيسالس يد لوبوس كنوث، اإ

 معلومات أأساس ية أأول.

ل ينفصالن، ويلعب املس هتكل من خالل قرار الرشاء دوًرا أأمران  يف السوقأأن العرض والطلب من املعروف  .0
نفاذ امللكية الفكرية وأ لياهتا وحتسيهنا عىل مجيع  اللعبة.حمورًًي يف هذه  وقد بُذلت هجود كثرية لوضع مجموعة فعاةل من قواعد اإ

ليك نركز هجودان عىل املس هتكل العادي اذلي كثرًيا ما يكون يف حرية من أأمره بسبب ال ن حان الوقت ولكن ،  الأصعدة.
خمتلف الفئات املس هتلكني من والطالب و  فللأطفال .منش هئاجلودة واليت يشك يف المكية الهائةل للبضائع املعروضة واخملتلفة ا

العمرية احتياجات خمتلفة وتفضيالت خمتلفة وتوقعات خمتلفة بشأأن نظام امللكية الفكرية ولكن جيمعهم الاهامتم ابلنتفاع من 
 امللكية الفكرية يف حياهتم اليومية.

ىل س باب الأ من القصور يف فهمها و للملكية الفكرية و النظرة القارصة  .3 تشكيل اللجنة الوطنية لتنس يق اليت أأّدت اإ
 091وقد اعمتدت حكومة امجلهورية السلوفاكية تشكيل اللجنة مبوجب قرارها رمق  والقرصنة. التقليدماكحفة  عىلالتعاون 

  .3100مارس  01 املؤرخ

تعاونية تتعامل مع املسائل املتعلقة مركزية والقرصنة هيئة  التقليدماكحفة  عىلاللجنة الوطنية لتنس يق التعاون  وتُعد .2
عداد خطط العمل  وميثل  والقرصنة وتنفيذها. التقليد اخلاصة مباكحفةمباكحفة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية، وتشارك يف اإ

ويتوىل مكتب امللكية الصناعية  ( املؤسسات احلكومية اخملتصة اليت تعمل يف جمال امللكية الفكرية وحاميهتا.00أأعضاء اللجنة )

                                                
*

ن    وليست ابلرضورة أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.وحده  املؤلفيف هذه الوثيقة يه أ راء  املعرب عهناال راء اإ
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دارة أأمانة اللجنة. الإسهام يف تعزيز الوعي حبقوق امللكية هو والهدف الأسايس للجنة  يف امجلهورية السلوفاكية )"املكتب"( اإ
 تكل احلقوق.الفكرية واحلد من انهتااكت 

 ذها.يوتنف  التقليدالاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة  وضعواكنت املهمة الأوىل للجنة  .2

ىل حتقيق الأهداف  التقليدوتتأألف الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة  .5 من مجموعة معقدة ومنسقة من التدابري الرامية اإ
  التالية:

 والقرصنة عىل اجملمتع والأفراد؛ للتقليدزًيدة الوعي العام ابل اثر السلبية  (أأ 

 انهتااكت حقوق امللكية الفكرية؛مس توى احلد من و  ب(

 البياانت املوثوقة وادلقيقة بشأأن مس توى انهتااكت حقوق امللكية الفكرية وهيلكها.مجع و  )ج(

ذاكء امحلةل الوطنية بشأأن " .ااثنيً  نفاذ امللكية اإ -3102 الفكريةالوعي ابمللكية الفكرية ـ تعلمي امللكية الفكرية ـ اإ
3105" 

طالق محةل توعية  .1 نفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية اإ  عامة فعاةل تشمل مجيع اجملموعات املس هتدفة.من رشوط الإ
والقرصنة ـ أأول من يطلق محةل وطنية متعلقة  التقليدماكحفة  عىلواكن املكتب ـ بوصفه أأمني اللجنة الوطنية لتنس يق التعاون 

طر املنتجات املقدلة قوق امللكية الفكرية وززايد خماحبعام الانطالقًا من اس مترار غياب الوعي  3102 عام والقرصنة يف ابلتقليد
( فضاًل عن ضغط الرأأي العام عىل احلكومة ليك وغريهاعىل املس هتلكني )الأدوية واملكوانت ولعب الأطفال واملواد الغذائية 

واكنت املنظمة العاملية للملكية الفكرية رشياًك مفيًدا  وقد أأيد اجمللس الوطين السلوفايك فكرة املبادرة. حتل املشالك احلالية.
 غاية يف هذا املرشوع من خالل أأفاكرها وتوصياهتا وتوجهياهتا.لل

عالمية قومية مكثفة مبشاركة مجيع أأحصاب املصاحل من  .7 حبقوق امللكية  املعنيةاحلكومية  الهيئاتوقد انطلقت محةل اإ
ىل اجملموعات املس هتدفة اخملتارة:  الرسائل الأساس ية الفكرية بغية توجيه  التالية اإ

  املعرفة واذلاكءالفكرية تعين "امللكية" 

أأمن دلى هذه اجملموعة، أأي  امحلايةاملنتجات ـ وذكل خللق مفهوم ولكن يشرتون  دخال تس هتدف من ل يكس بون
 ،، فامي يتعلق حتديًدا مبسائل امللكية الفكرية/حق املؤلف وحامية البياانت الشخصية يف الش باكت الاجامتعيةاجملموعة

 .وغري ذكل ،فالموتزنيل املوس يقى/الأ 

 " اجلودةامللكية الفكرية تعين" 

من انحية كون املنتجات أأصلية وذات  الأماناملنتجات ـ وذكل خللق مفهوم دخال ويشرتون تس هتدف من يكس بون 
 .وغري ذكل ،ب خماطر الأرضار الصحية أأو فقدان احلياةوجتنّ  ،جودة عالية

 " الصورة والرحبامللكية الفكرية تعين" 

من أأن املنتج أأصيل وقانوين  اليقنيينتجون املنتجات أأو يبيعوهنا/يرخصوهنا ـ وذكل خللق مفهوم  تس هتدف من
 .وغري ذكل ،اجلودة يس تويف معايريو 
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وُحددت مجموعات مس هتدفة خمتلفة )من حيث الأعامر والأنشطة الاقتصادية( لتحقيق أأكرب قدر من الفعالية ووضع  .1
 حلول خمصصة.

 0املس هتدفة ـ املعيار اجملموعة  الس نة
اجملموعة 

املس هتدفة ـ 
 3املعيار 

 االتدابري

2013 

 "nefejkuj.sk" لفامحلةل أأ 

 املدارس الابتدائية

ىل  01الأطفال من   س نة 05اإ

 ل يكس بون
 دخال

 0الصفحة الإلكرتونية التعلميية 

 3و 0الاس تقصاء 

 مواد زروجيية

 ندوات نقاش

2014 

 ءامحلةل اب

 س نة 25 املس هتلكون ـ حىت

 س نة 11حىت  21املس هتلكون ـ من 

 س نة 11املس هتلكون ـ أأكرث من 

ـ  دخال يكس بون
 يشرتون

 

عىل سبيل املثال الصفحة الإلكرتونية 
 3التعلميية 

 3و 0الاس تقصاء 

مواد زروجيية )التلفاز، الإنرتنت، 
 الراديو( معرض، حلقات معل

ث
بح يد ال ق

 
2015 

 ميامحلةل ج

 املوزعون ـ املنتجون

 املوزعون ـ التجار

ـ  دخال يكس بون
 يوزعون

 

عىل سبيل املثال الصفحة الإلكرتونية 
 2التعلميية 

، مواد زروجيية 3و 0الاس تقصاء 
 )التلفاز، الإنرتنت، الراديو(

 حلقات معل

ث
بح يد ال ق

 

 رشاكء املرشوع

عداد الرسائل وقد  تُنفذ مجيع الأنشطة ابلتعاون الوثيق مع مجيع املؤسسات احلكومية الوطنية. .9 اخنرط الرشاكء يف اإ
ىل اجملموعات املس هتدفة اخملتارة.  الأساس ية وتوجهيها اإ
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 امحلةل/الس نة

 

 املتعاونرشيك ال 

 "nefejkuj.sk( "3102) لفامحلةل أأ 

 السلوفاكيةللجمهورية وزارة التعلمي 

 السلوفاكيةللجمهورية وزارة الثقافة 

قلمي ابنساك بيسرتيتسا  املمتتع ابحلمك اذلايت اإ

 مكتب البدلية، ابنساك بيسرتيتسا

  (3102) ءامحلةل اب

 السلوفاكيةللجمهورية وزارة الاقتصاد 

 السلوفاكيةللجمهورية وزارة الزراعة 

 السلوفاكيةللجمهورية وزارة الصحة 

 السلوفاكيةللجمهورية وزارة ادلاخلية 

 السلوفاكيةللجمهورية مديرية املالية 

 التجارة والس ياحة رابطة

  املس هتلكني رابطة

  (3105) ميامحلةل ج

 غرفة التجارة والصناعة السلوفاكية

 السلوفاكيةللجمهورية مديرية املالية 

 املنتجني والتجار رابطات

  السلوفاكيةللجمهورية وزارة الاقتصاد 

 وسائل التصال

عالانت اخلدمة العامة املتلفزة جيري املكتب محالت عامة من خالل عدد من القنوات  .01 الإعالمية اليت تشمل اإ
عالانت الصحف ومواقع البواابت واملدوانت ومواقع الش باكت الاجامتعية مثل البّث عرب  معلياتو  قنوات التلفزيون واإ

عالانت اخلدمة العامة و  فيس بوك، وذكل لتوعية املس هتلكني بأأمهية حامية امللكية الفكرية. قنوات ث عرب معليات البوزريم اإ
جامع عام عىل ثقافة اس هتالك السلع الأصلية. ، حتديدا،التلفزيون ىل التوعية ابل اثر الضارة للسلع املقدلة وتشكيل اإ  اإ
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ىل ذكل،  .00 وتس هتدف ال اثر الضارة للسلع املقدلة  تتناولاملكتب مادة زرفهيية عىل الإنرتنت  اس تحدثوابلإضافة اإ
صغار  لفائدةتعلمي عىل الإنرتنت ال برانمج  ،القطاع اخلاصأأطلق، ابلتعاون مع و  .الإعداديةطالب املدارس الابتدائية و 

 ة.املقدّل الأدوية الأدوية الأصلية و بني قارنة املعىل هتم ملساعدالبالغني 

 التوقيت

ىل ثالثة أأجزاء و سّ قُ  .03 طالق مجيع الأجس  مت امحلةل بأأمكلها اإ يف أ ن  زاء الثالثةمتتاز الس نة الأخرية حبمةل مكثفة تتضمن اإ
وقد تتكرر  ظاهرة وعي ابمللكية الفكرية عىل مس توى اجملمتع.خلق  بغرضواحد وذكل خملاطبة مجيع اجملموعات املس هتدفة 

 امحلةل بأأمكلها ابنتظام )بعد حتديهثا(.

 2016 2015 2014 2013 النشاط

 لفبدء امحلةل أأ 
2/1.

Q 
2/2.

Q 
0/3.

Q 
0/3.

Q 
2/2.

Q 
2/2.

Q 
0/3.

Q 
2/2.

Q 

          ملخص املواد/املعلومات

صدار التجرييب  الصفحة الإلكرتونية لالإ
nefejkuj.sk 

        

الإصدار الهنايئ للصفحة الإلكرتونية 
املرتبط ابلهواتف احملموةل املزودة بأأنظمة 

  أأندرويد/فيس بوك

        

         لفادلورة التدريبية للحمةل أأ 

        اس تقصاء قبل امحلةل/تقيمي

        أأدوات املنطقة الإبداعية

ندوات نقاش ـ املدارس الابتدائية يف 
 امجلهورية السلوفاكية

 اس تقصاء بعد امحلةل/تقيمي

  



ACE/9/14 
6 
 

         ءبدء امحلةل اب

          ملخص املواد/املعلومات

لكرتونية ـ زركّ           ز عىل املس هتلكنيصفحة اإ

       ءالتدريبية للحمةل ابادلورة 

      اس تقصاء قبل امحلةل/تقيمي

  ةلبضائع املقدّل حول امعارض 

صة يف حلقات معل/ندوات متخّص 
 امجلهورية السلوفاكية

 اس تقصاء بعد امحلةل/تقيمي

         ميبدء امحلةل ج

          ملخص املواد/املعلومات

لكرتونية ـ زركّ  صفحة          ز عىل املنتجنياإ

         ميادلورة التدريبية للحمةل ج

         اس تقصاء قبل امحلةل/تقيمي

صة يف حلقات معل/ندوات متخّص 
 امجلهورية السلوفاكية

        

         اس تقصاء بعد امحلةل/تقيمي

 الفئاتمجيع خملاطبة  ،أألف وابء وجميأأي  ،امحلةل بأأمكلهامن  تنفيذ الشطر الهنايئ ، يف3111عام  يرُشع يفوس  .02
 .املس هتدفة

 ( ابلتفصيل" )ل تقدّل NEFEJKUJ.SK( "3102) لفامحلةل أأ  اثلثًا.

ىل  01عىل الأطفال من سن  ،حتديًدا ،ز امحلةلزركّ  .02  ملاذا الأطفال؟ .من الفعاليةقدر لتحقيق أأكرب س نة وذكل  05اإ
يف هذه املرحةل )السن  البحث عن املعارف والتجارب اجلديدة ويسلكون طريقهم يف احلياة بتؤدة.لأن الأطفال ميثلون بداية 

ون عاداهتم مهم املبادئ الأخالقية وكيف يغرّي  مهم ما اذلي ميكهنم فع ه بأأفاكر م الأصلية ونعلّ نبنّي ل فرصة عظمية  تتيح( املبكرة
جيايب. مهم مراًرا وزكراًرا من خالل الأمناط اخملتلفة محلالت  اليت تُتاحجارب مفن خالل مجيع الت يف العمل والتفكري بشلك اإ

ن هذه الفكرة اكنت  معرفة عامل امللكية الفكرية وكيف يعمل. يكتس بونالتوعية أأو التعلمي املبارش أأو التعمل ابلتجربة  ومن مث، فاإ
كيفية مرافقة فرد صغري السن خالل  :الفكرة هوأأساس تكل و  امحلالت العامة يف مجهورية سلوفاكيا.لاكمل نقطة البداية  يه
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جيابية بشأأن الانتفاع ابمللكية الفكرية يف معل الفرد ويه العملية اليت ميكن أأن تتحول مجيع  - معلية التعمل وتوفري معلومات اإ
ىل نشاط جتاري قامئ عىل امللكية من  املكتس بةاملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية  ن اجلزء  الفكرية.معلية التعمل اإ ومن مث فاإ

ىل  01الأول من امحلةل يس هتدف الفئة العمرية من  ويسهم  عادات التعمل والسلوك دلى الفرد.زرّّس فهيا بدأأ ي س نة، واليت  05اإ
 يف امحلةل مشاهري الغناء والمتثيل والرًيضة من خالل رسائل الفيديو.

 منوذج امجلهورية السلوفاكية

 ية:أأساس   تدابري ثالثةددت حُ  .05

 0 التدبري

نشاء الصفحة الإلكرتونية اخلاصة  .01 ويتضمن املوقع املصغر معلومات  وربطها ابلفيس بوك. www.nefejkuj.skاإ
 ُ سخ غري القانونية وأأمهية حامية الأفاكر الأصيةل/الإبداع فضاًل عن معلومات أأساس ية للأطفال لإعالهمم مبخاطر التقليد والن

ميكن تزنيلها جمااًن وبطاقات توقيع جمانية من مشاهري  أأغان nefejkuj.skة الإلكرتونية وتوفر الصفح حول امللكية الفكرية.
بداعهم الأصيل عن رأأهيم  )الغناء( وصور وأألعاب جمانية. ُ بشأأن وقد سأألنا فنانني ومشاهري معروفني ابإ ويقدم  ة.سخ املقدّل الن

يف محلتنا فتيات من فرقة الفتيات  توقد شارك م وصور م.اهتتوقيعوجتارهبم الفريدة وأأيًضا أأغانهيم وبطاقات  أ راء ممجيع ضيوفنا 
ىل املرحةل الهنائية يف مسابقة سوبر س تار التش يكوسلوفاكية يف  5الشهرية " جنلز"، ودينيس لتشو، اذلي وصل اإ عام اإ

يبون عىل و م جي  الس يارات الشهري. س باقات، ومغين البوب الشهري روبو أأوابتوفسيك، وماروس ابليش، منظم 3103
 الأس ئةل التالية يف رسائل فيديو:

  ّنفسك؟ب ف هل ميكنك أأن تعر 

  ا عن معد؟اشرتيت منتًجا مقدّلً س بق كل أأن هل 

 هل تعرف ما هو الأصيل وما هو غري الأصيل؟ 

  ملاذا تدمع محةلnefejkuj.sk 

  ؟ورسقهتا أأفاكر ال خرين يودون نسخماذا تقول ملن 

لكرتونية صغر أألعاابالرتفيه يف املوقع امل نطاقوفر يو   عىل الأطفال قضاء وقت تمتع يف ييّس ل م هذا اجلزء وُص  .جمانية للأطفال اإ
www.nefejkuj.sk  لألعاب اليت ل تنهتك حق املؤلف اب اللعبو 

بداع الأطفال و  الإبداعي يف املوقع املصغر النطاق فزحيو  ميكهنم اس تخدام تطبيق  النطاق اففي هذ الأصيةل.دمع أأفاكر م ياإ
ماكنية تسخري معارفهم  يتيحرمس جماين لل ومن الأنشطة  تصممي شعاراهتم اخلاصة بشأأن امحلةل.ل حول امللكية الفكرية مهم اإ

سوم الاكرياكتورية هو ومؤلف الر  الإبداعي يف املوقع املصغر الرسوم الاكرياكتورية املفتوحة الهناية. النطاقوفرها يالأخرى اليت 
لوا القصة مس تعينني مبعارفهم وتتاح الفرصة للأطفال ليك يمكّ  أأ ابملدرسة الابتدائية يف براتيسالفا. 9 من تالميذ الفصلتلميذ 

  امللكية الفكرية. يف جمالوخيامهم 

 ُ ىل تعلمي اكنت و  الابتدائية خالل امحلةل. املدارس لفائدة ندوات نقاش ظمتون الأطفال حقوق امللكية الفكرية العامة زريم اإ
وحصلت لك مدرسة عىل مواد زروجيية خاصة بشأأن امللكية الفكرية ـ ملصقات/منشورات تعرض  وعرض الهدف من امحلةل.

 ".nefejkuj.skمحةل "

http://www.nefejkuj.sk/
http://www.nefejkuj.sk/


ACE/9/14 
8 
 

 2و 3 التدبريان

( 3102)ديسمرب هتااي( ويف هن3102)سبمترب  بداية امحلةلجميًبا( يف  751) الاس تبيان والاس تقصاءات العامة أأجري .07
ُ  وذكل لتقيمي فعالية أأنشطتنا ونتاجئها. ىل  01رش الاس تبيان اخلاص ابلأطفال من سن وقد ن واذلي وضعه املكتب  ،س نة 05اإ

، حيث طرح أأس ئةل تتعلق بفهم مبادئ حقوق امللكية الفكرية وأأس ئةل nefejkuj.skعىل الصفحة الإلكرتونية  ،لهذا الغرض
 جميب(. 3111ة )املقدّل  املنتجات يالنطباعات ح تتعلق ابل

 الاس تنتاجات واملتابعة

ن امجل  .01 من هذا املرشوع  كتس هباالمثينة اليت س ت  التجربةعىل من البدلان  غريها طالعهورية السلوفاكية مس تعدة لإ اإ
طالع البدلان الأخرى املهمتة ابمل  .اليت ستس تخلصها منهوادلروس  خمتلف أأجزاء املدخةل عىل عىل التعديالت رشوع وميكن اإ

نفاذ امللكية الفكريةادل املنتدى املكتب تنظمييعزتم و  امحلةل. يف امجلهورية السلوفاكية وعرض  3101مارس يف  و ي بشأأن اإ
لإدارة محالت شبهية يف   تمن يبدون اس تعداداامحلالت أألف وابء وجمي ونتاجئ أأنشطتنا عىل املشاركني ادلوليني املهمتيمن

 بدلاهنم.

 ]هناية الوثيقة[


