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إنفاذ حقوق الملكية الصناعية: تجربة مكتب البراءات والعالمات 
 التجارية اإلسباني  

: �ر�س�تينا فري�ند�ز ٔأورداس، مد�ر ٕادارة التنس�يق القانوين والعالقات ا�ولية، مكتب الرباءات والعالمات ٕا�دادمن 
0Fالت�ارية إالس�باين، وزارة الصنا�ة والطاقة والس�يا�ة، مدريد

*. 

 ملخص

ع مكتب الرباءات والعالمات الت�ارية إالس�باين (املكتب) التمنية �قتصادية والتكنولوجية  ويدمعها عن طريق توفري �شّجِ
ومن بني ٔأهداف املكتب الرئيس�ية التوعيُة بأٔمهية أ�صول �ري امللموسة لبيئة  �تلف ٔأشاكل امللكية الصناعية. امحلاية القانونية
�فة.أ�عامل يف ٕاس�ب عية ويف الس�نوات القلي� املاضية، بذل املكتب �وًدا هامة ذات شأٔن يف التو  انيا وبعيوب املنت�ات املزي

سة وامحلالت. واكن شعار أٓخر هذه امحلالتهبذه املسأٔ� عن طريق ا�را ، "التقليدال تتواطأٔ مع " سات وأ��م املكر�
�فة، ودعت ٕاىل مسؤولية املس�هت�  وسل�طت ت� امحل� الضوء �ىل ا�ٓ�ر السلبية اليت ترتتب �ىل اس�ت�دام املنت�ات املزي

و�ٕالضافة ٕاىل توزيع ملصقات د�ائية حتمل رسائل قوية، ٔأنتجت امحل� مقطع  .التقليد �عتبارها ٔأداة رئيس�ية للقضاء �ىل
ى �ٕالس�بانية  اكن مق�ً ر�ل ق شهادة فيديو يوثِّ  (بيع  "توب مانتا"يف ٕاس�بانيا بصفة �ري رشعية، واكن �كّرِس وقته ملا �ُسم�

ةالسلع   يف الشارع، �ادة �ىل بطانية). املق��

 مقدمة .ٔأوًال 

مكتب الرباءات والعالمات الت�ارية إالس�باين منظمة مس�تق� �بعة لوزارة الصنا�ة والطاقة والس�يا�ة، تعمل �ىل  .1
�شجيع التمنية �قتصادية والتكنولوجية ودمعها عن طريق توفري امحلاية القانونية �تلف ٔأشاكل امللكية الصناعية من �الل 

 التصاممي الصناعية، والعالمات وأ�سامء الت�ارية.منح �راءات ��رتاع، ومناذج املنفعة، و 

 كام ميثِّل املكتب ٕاس�بانيا يف �ج��ات واملنظامت ا�ولية املعنية �مللكية الصناعية. .2
                                                

د �لرضورة أٓراء أ�مانة ٔأو ا�ول أ�عضاء يف  *  الويبو.ا�ٓراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أٓراء املؤلفة وال جتّسِ
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و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ينرش املكتب معلومات عن خمتلف ٔأشاكل حامية امللكية الصناعية. ومن بني ٔأهداف املكتب  .3
اء   .التقليدالرئيس�ية التوعيُة بأٔمهية أ�صول �ري امللموسة لبيئة أ�عامل يف ٕاس�بانيا و��ٓ�ر السلبية اليت يتحملها ا�متع من جر�

هيدف ٕاىل �شجيع  اً اسرتاتيجي اً هن�  2014-2012ملكتب للفرتة ية اليت اعمتدها اوبناًء �ىل ذ�، تضع �سرتاتيج  .4
ل جناح هذا ا�هنج  متثال حلقوق امللكية الصناعية.� ، واش�متل �ىل ٔأ�شطة مثل تدريب العاملني يف ٔأ�زة %93وبلغ معد�

ئية والتنس�يق ف� بيهنم، وتوفري املعلومات الرشطة وامجلارك والتنس�يق ف� بني ت� أ��زة، وتدريب ٔأعضاء السلطة القضا
لفائدة  التقليدوإالرشاد لٔ�عامل الت�ارية اليت تعر�ضت حقوق ملكيهتا الصناعية لتعد�ت، وتنظمي ٔأ�شطة تعمل� مبكِّر �شأٔن 

1Fاملس�هتلكني، و�رش مقاالت عن حقوق امللكية الصناعية، وما ٕاىل ذ�.

ىل مبادرة تُطبق ومل يقترص هذا ا�هنج �سرتاتيجي � 1
 ٔ�ن� �متثال حلقوق امللكية الفكرية عنرص ٔأسايس يف اسرتاتيجية املكتب. ملرة وا�دة، نظراً 

ق اً مؤسس�ي اً  طليعة الب�ان اليت ٔأ�شأٔت ٕاطار واكنت ٕاس�بانيا يف .5 ، سواء �ىل املس�توى الوطين ٔأو التقليدملاكحفة  اً منس�
 �ىل مس�توى �حتاد أ�ورويب.

ملاكحفة  2000، أ��شئت جلنة مشرتكة بني الوزارات يف �ام التقليدفعىل الصعيد الوطين، ويف ضوء تصا�د ظاهرة  .6
التعد�ت �ىل حقوق امللكية الفكرية. واكن املد�ر العام للمكتب من بني ٔأعضاء ت� اللجنة، اليت اكنت �مهتا الرئيس�ية 

يف ٕاس�بانيا وتقدمي �لول معلية مناس�بة للمشلكة. واس�ُتعيض عن هذه  لتقليداالتنس�يق بني ٔأ�شطة الوزارات املعنية مباكحفة 
اللجنة، اليت اكنت عضو�هتا قارصة �ىل ٔأعضاء يف �از ا�و� إالداري، �للجنة املشرتكة بني القطا�ات املعنية مباكحفة 

ومنوها  التقليدوملا اكن تواصل ٔأ�شطة  .2005التعدي �ىل حقوق امللكية الصناعية (اللجنة املشرتكة بني القطا�ات) يف �ام 
قد سل�طا الضوء �ىل ٔأمهية التعاون والتنس�يق بني اجلهات املعنية يف القطا�ني العام واخلاص، اش�متلت عضوية اللجنة اجلديدة 

كية الصناعية، املشرتكة بني القطا�ات �ىل ممثلني عن مناطق احلمك ا�ايت، والهيئات احمللية، واملنظامت املعنية حبامية املل 
 وممثلني عن جملس املس�هتلكني واملس�ت�دمني.

ة يف املقام أ�ول حنو ٕاقامة 2014ويف �ام  .7 ، أ�عيد تنظمي اللجنة املشرتكة بني القطا�ات ؤأنيطت هبا �ام �ديدة، مو��
رصد أ�ورويب للتعد�ت �ىل س�� امل روابط مع املنظامت ا�ولية املعنية مباكحفة التعد�ت �ىل حقوق امللكية الصناعية، وال

�ه اكن من الرضوري ٔأيض حقوق امللكية الفكرية. لت طريقة معلها عن طريق ٕا�شاء  اً وحيث ٕان ز ٔأ�شطة اللجنة، فقد �ُّدِ ٔأن تُعز�
 وأ��شئت ثالثة ٔأفرقة �ام�: ف� يتعلق �قرتاح احللول. اً ري ٔأفرقة �ام� اكنت قدرهتا �ىل �س�ت�ابة ٔأكرب كث

 عامل القانوين: وهيدف للهنوض �لترشيعات القامئة من ٔأ�ل حتسني حامية حقوق امللكية الفكرية؛الفريق ال -

 والفريق العامل إالحصايئ: وهيدف لتجميع البيا�ت املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية وٕاجراء ا�راسات؛  -

 ا�ال.والفريق العامل املعين �لتوعية: وهيدف لتنفيذ محالت للتوعية يف هذا  -

ا �ىل مس�توى �حتاد أ�ورويب، فقد اقُرتح يف �ام  .8 ٕا�شاء املرصد أ�ورويب للتعد�ت �ىل حقوق امللكية  2003ٔأم�
الفكرية، �ني اكنت ٕاس�بانيا تتوىل رئاسة جملس �حتاد أ�ورويب. وبعد ذ� �س�بع س�نوات، ومرة ٔأخرى يف ظل رئاسة 

، شارك 2011، جرى تطو�ر هيلك املرصد وصالحياته. ومنذ ٕا�شائه يف �ام 2010ٕاس�بانية �لس �حتاد أ�ورويب يف �ام 
 املكتب مشاركة فع�ا� يف ٔأفرقة العمل امخلسة التابعة للمرصد.

                                                
الع �ىل مزيد من املعلومات (�ٕالس�بانية) عن نتاجئ امحل� �ىل الرابط: 1  ميكن �ّطِ

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2015/2015_02_10_Informe_Eva
luacion_Estrategia_2012-2014.pdf 
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وأٓ�ره السلبية عن طريق  التقليدودا�ل هذا إالطار التنس�يقي، اضطلع املكتب جبهود �برية يف ميدان التوعية مبشلكة  .9
سة.ا�راسات وامحلالت وا�ٔ   �م املكر�

 ا�راسات .اً �ني

�الشرتاك مع الرابطة الوطنية محلاية العالمات الت�ارية (الرابطة)، اس�ت�دث املكتب سلس� من ا�راسات من ٔأ�ل  .10
 توفري ٕارشادات فع�ا� محلالت التوعية والتواصل.

 ٔأ�ر العالمات الت�ارية �ىل �قتصاد وا�متع يف ٕاس�بانيا .ٔألف

فت �امعة ٔألياكنىت ٕ�جراء دراسة هتدف للوقوف �ىل مسامهة العالمات الت�ارية يف منو ،2012يف �ام  .11 �قتصاد  ُلكِّ
 ؛ اً إالس�باين وحتديدها مكي

ات التالية: التوظيف، والناجت احمليل إالجاميل، والرضائب واملكوس، والصادرات، والبحوث  .12 وجرى النظر يف املتغّريِ
 وإال�ال�ت.والتطو�ر، والت�ارة، 

 و�اءت النتاجئ الرئيس�ية ل�راسة كام ييل: .13

مليار  400حتظى العالمات الت�ارية بأٔمهية حمورية يف الت�ارة ا�ا�لية، حيث توّ�ِ �ائدات تت�اوز قميهتا  -
الز�دة اليت تُعزى   يف الت�ارة اخلارجية، حيث تبلغيف املائة من ٕاجاميل جحم أ�عامل)، وكذ� 60يورو (
 ،من مجيع الصادرات إالس�بانية) %45مليار يورو ( 125.6ات الت�ارية يف قمية الصادرات ٔأكرث من للعالم

من  %75مليار يورو (وهو ما �زيد �ىل  3.867وبلغ ما ٔأنفقه ٔأحصاب العالمات الت�ارية �ىل إال�ال�ت  -
 ،ٕاجاميل إالنفاق �ىل إال�ال�ت)

مليار يورو  4.1�لبحوث والتطو�ر ٕ�جاميل ٕانفاق قدره  اً ع قُُدميف ا�ف �اسامً  اً وتلعب العالمات الت�ارية دور -
مليار يورو يف الناجت احمليل إالجاميل  400من مج� إالنفاق �ىل البحوث والتمنية)، ومسامهة بأٔكرث من % 55(
 ،من الناجت احمليل إالجاميل إالس�باين) 40%(

من ٕاجاميل إال�رادات الرضيبية) كام  %46مليار يورو ( 73.5وتوّ�ِ العالمات الت�ارية ٕا�رادات رضيبية قدرها  -
 ،مليار يورو 70.5ٔأن� نصيهبا من اشرتااكت أ�عامل الت�ارية والعامل يف منظومة الضامن �ج�عي بلغ 

ر العالمات الت�ارية ٔأكرث من  -  من ٕاجاميل العام�)؛ %33مليون فرصة معل(حنو  6ويف جمال التوظيف، توفِّ
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 التقليداملس�هتلكني من  مواقف .�ء

ٕ�جراء دراسة  2013بغية وضع محالت توعية فعا�، ُلكِّف قسم ا�راسات ��لس أ��ىل للغرف الت�ارية يف �ام  .14
 .التقليد�شأٔن مواقف املس�هتلكني من 

�فة  .15 وبي�نت ا�راسة ٔأن� املس�هتلكني ا��ن �شرتون السلع املزي
)، ويعيشون يف املراكز اً �ام 29ٕاىل  18س�بانيا من الش�باب (يف إ 

�سمة، و�ادة ما  500 000الساكنية الكبرية اليت يقطهنا ٔأكرث من 
�كونون ٔأحصاب القرار ف� يتعلق �ملشرت�ت املزنلية، ويتسمون 

ل�ٓ�ر  لعالمات الت�ارية، ومه ٔأقل ٕادرااكً بدر�ة ٔأقل من الوالء ل
 .التقليدالضارة املرتتبة �ىل 

م وعندما �شرتي املس�هت .16 �فة، فٕاهن� لكون املنت�ات املزي
يبحثون عن املاكنة اليت حتققها العالمة، ولكن ال يتوقعون ٔأن يليب 

املنتَج توقعاهتم. وو�دت ا�راسة ٔأن� بيئة املس�هت� (اليت تتأٔ�ر 
�فة، وا�اطر  �ىل سبيل املثال ٕ�ماكنية احلصول �ىل املنت�ات املزي

رة املرتبطة �ملنت�ات ا �فة، والعوامل املؤسس�ية والثقافية) املتصو� ملزي
 والسعر هام العنرصان الرئيس�يان يف اختاذ قرار الرشاء.
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�فة املال�س، والعطور ومس�تحرضات التجميل، واملنت�ات واحليل اجل�ية،  .17 ؤأكرث ما �ُشرتى من املنت�ات املزي
�فة يف أ�سواق وأ�دوات واملال�س الر�ضية، وأ��ذية، والسا�ات، وا�وهرات.  وأ�ش�يع ٔأن يُعرث �ىل ت� البضائع املزي

 (يف الشارع، �ادة �ىل بطانية). "توب مانتا"و�ى ��ة 

 وف� يتعلق �لبيا�ت ذات الص�، و�دت ا�راسة ما ييل: .18

م اشرتوا سلعم %12.4ا�رتف  - �فة، بي� قال  اً ن املس�هتلكني بأٔهن� م يعرفون ٔأ�ساً % 34مزي اشرتوا بضائع  ٕاهن�
�فة؛  مزي

�فة؛ -  وبو�ه �ام، اكن الناس مدركني ل�ٓ�ر السلبية املرتتبة �ىل اس�هتالك املنت�ات املزي

م ينتوون مواص� القيام بذ�. - �فة ٔأهن�  وقال ثلث مس�هتليك املنت�ات املزي

  ٕاجراءات التوعية وامحلالت .�لثًا

 املصغ�ر "التقليدٔأوقفوا "موقع  .ٔألف

س ملاكحفة التعد�ت �ىل حقوق امللكية الصناعية �ملعلومات  يقوم مكتب .19 الرباءات �نتظام بت�ديث موقع مصغ�ر مكر�
 التالية:

 ،ٔأخبار التعد�ت �ىل حقوق امللكية الصناعية -
 ،التقليدوإالحصاءات واملنشورات يف جمال ماكحفة  -
 ،واملعلومات املتعلقة �لترشيعات السارية يف هذا ا�ال -
 ،وأ�س�ئ� الشائعة -
 ،والعناو�ن املفيدة -
 ،و�ة اتصال ميكن من �اللها للجمهور وأ�عامل الت�ارية تقدمي �س�تفسارات -
  وامحلالت والنرشات. -
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 "ٔأ� ٔأصيل"مح�  .�ء

مت مح� تواصل هبدف توعية املس�هتلكني. وُوّزِعت �رشات ود�بيس د�ائية وملصقات ف� ال يقل 2009يف �ام  .20 ، نُّظِ
 خشص. 100 000مدينة يف ٕاس�بانيا، لتصل ٕاىل ما �زيد �ىل  82عن 

 

 
ر �س�مترار فهي اً ونظر  .21 ٔأ� "، �شطت مح� 2012ومنذ �ام  ا �ىل وسائل التواصل �ج�عي.لن�اح امحل�، تقر�

ن �شرتون املنت�ات �ىل فيس�بوك وتويرت، بغية الوصول ٕاىل فئات خمتلفة من املس�هتلكني، وحلث املس�هتلكني ا�� "ٔأصيل
�فة طو�  �ىل تغيري موقفهم. اً املزي
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�ىل فيس�بوك، حيث تعرض أ�خبار املتعلقة مبسأٔ� التعد�ت �ىل حقوق امللكية  اً متابع 1,714و�ى امحل�  -
 .التقليدالصناعية و 

سة عرش وينضم ٕا�هيا مخ  .متابعاً  1268، و�هيا ٔأكرث من _YoSoyOriginal@وهوية امحل� �ىل تويرت يه  -
هبدف احلد من  التقليدتبة �ىل وهتدف التغريدات ٕاىل التوعية ��ٓ�ر الضارة املرت  متابع �ديد يف لك ٔأس�بوع.

اس�تغالل الناس، و�جتار �ري املرشوع، وتدمري بيئة أ�عامل الت�ارية يف ٕاس�بانيا، و�ري ذ� من ا�ٓ�ر 
�فة.  الضارة النامجة عن رشاء السلع املزي

، �شمل خريطة www.yosoyoriginal.es�ىل ش�بكة إالنرتنت،  اً ٕالكرتوني اً ، ٔأ�شأٔت امحل� موقع2014ويف �ام  .22
تفا�لية تبّنيِ مجيع أ��شطة، و�رشات ٔأخبار من امجلارك، والرشطة، واحلرس املدين، وسا�ر املؤسسات والهيئات املعنية 

 .التقليدمباكحفة 
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 التقليداليوم العاملي ملاكحفة  .جمي

م املكتب والرابطة فعاليات اليوم العاملي ملاكحفة 2010منذ �ام  .23 �لتعاون مع واك� ٕادارة الرضائب (قسم ، -التقليد، ينّظِ
 امجلارك) وواكالت وطنية ٔأخرى معنية ٕ�نفاذ القانون.

وهتدف فعاليات اليوم ٕاىل التوعية �لقمية اليت تنتجها ش�ىت س�ندات امللكية الصناعية (العالمات الت�ارية و�راءات  .24
 وما يرتتب �ىل التعدي �لهيا من أ�رضار وا�اطر. ��رتاع والتصاممي الصناعية) لفائدة أ�عامل الت�ارية إالس�بانية،

م هذه املناس�بة يف ٔأ�د اجليوب �سرتاتيجية يف  .25 وقد اس�ُهتدفت  يف ٕاس�بانيا. التقليدجمال ماكحفة ويف لك �ام، تُنظ�
مت 2015ويف �ام  �ملاس ؤأخلسرياس، ومطار مدريد. موا� ومطارات وبعيهنا، مثل موا� فالنس�يا والس املناس�بة يف ، نُّظِ

 يف ٔأسواق بدرا. التقليدفيغو (بونتفيدرا) لتزتامن مع معلية واسعة النطاق ضد 

د�ن. واكن النشاط أ�ول مؤمتر �رب  2015وجرى �حتفال �ليوم العاملي ملاكحفة الزتو�ر يف �ام  .26  اً حصفي اً �شاطني حمد�
املؤرشات الرئيس�ية الالزمة لفهم اجلوانب �ج�عية اس�تضافته واكالت ٕانفاذ القانون وواك� الرضائب، واس�ُتعرضت فيه 

واكن النشاط الثاين مائدة مس�تد�رة شار�ت فهيا هيئات �امة ؤأعامل  يف ٕاس�بانيا. التقليدينطوي �لهيا و�قتصادية اليت 
ورويب للتعد�ت وشاطرت السلطات إالس�بانية جتارهبا، وكذا فعل املرصد ا�ٔ  ة ودولية لتبادل ٔأفضل املامرسات.جتارية وطني

�ىل حقوق امللكية الفكرية، ومعهد الربتغال الوطين املعين �مللكية الصناعية، بغية توضيح النطاق ا�ويل ا�ي تنطوي �ليه 
، التقليدت� املشلكة. ويف املناقشة اليت تلت ذ�، جرى تبادل ا�ٓراء �شأٔن ا�اطر �ج�عية و�قتصادية النامجة عن 

قة.واقُرتحت تدا �ىل �زايد التعاون املؤسيس املمثر مع معوم امجلهور والقطاع اخلاص  اً واحض تُعد� هذه املناس�بة مثاالً و  بري منس�
 .التقليديف جمال ماكحفة 

م يف لك �ام مسابقة الختيار ٔأفضل تصممي مللصق د�ايئ حيمل عبارة مبتكرة متعلقة مباكحفة  .27 و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، تُنظ�
 .التقليدلليوم العاملي ملاكحفة  اً ن تصري ت� العبارة بعد ذ� شعار أٔ ، �ىل التقليد

 

ها، وٕارساء ا�رتام حقوق امللكية الصناعية، أ�قمي معرض متنقل �ىل  التقليدوهبدف التوعية بنطاق  .28 وا�اطر اليت �شّلكِ
عن معروضات ٔأخرى مسموح  ا�هنايئ وامللصقات الفا�زة، فضالً  الصعيد الوطين يضم ملصقات املتسابقني املتأٔهلني ل�ور

 بعرضها.  
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 ."العالمات الت�ارية، مس�تقب�"مح� التوعية  .دال

لتوعية املس�هتلكني بأٔمهية العالمات  "العالمات الت�ارية، مس�تقب�"، ٔأطلق املكتب والرابطة مح� 2012يف �ام  .29
 الت�ارية.

�د ما �زيد �ىل  .30 أ�عامل الت�ارية واملؤسسات ما ُعرف �مس "الكسوف أ�ول يف �رخي الش�بكة من  140ؤأي
العنكبوتية". حيث افتُتحت الصف�ات إاللكرتونية التابعة لٔ�عامل الت�ارية واملؤسسات العامة واخلاصة املشاركة �رسا� 

الصف�ات  وغُطيت مجيع والتوظيف وا�متع. ية و�قتصادمشرتكة للمس�هتلكني: ٔأمهية العالمات الت�ارية لبيئة أ�عامل الت�ار 
، تدور يف فلكه العالمات الت�ارية. وتُعيد الشاشة توجيه املتابع ٕاىل موقع امحل�، اً بصف�ة تعرض �سوفًا مشس�ي

www.marcastufuturo.comلكوا�ب، ولك �و�ب حيمل رسا� رئيس�ية �شأٔن  اً ، ا�ي يُظهر الكسوف الشميس حماط�
مث تصطف الكوا�ب حول الشمس لزتيل الكسوف عن �امل �اٍل من العالمات   تقوم �لهيا العالمات الت�ارية.أ�سس اليت

 الت�ارية.

مه العالمات الت�ارية للمجمتع: ٕاجياد ا�ٓالف من فرص العمل، واملسامهة يف إال�ر  .31 ادات واكن القصد رشح ما تقّدِ
الرضيبية، وحتسني املزيان الت�اري عن طريق الصادرات، وخض �ست�رات يف البحوث والتطو�ر، وقبل لك يشء، تعز�ز 

 �ىل وعي هبا. اً  حقيقة ال �كون املس�هتلكون دامئ�س�هتالك الصحي وا�ٓمن، ويه

من الزا�ر�ن من ٕاس�بانيا،  %85واكن  ز�رة يف ا�قيقة الوا�دة. 100 وبلغ �دد الز�رات الواردة ٕاىل موقع امحل� .32
والبقية من ٕانلكرتا، وفر�سا، ؤأسرتاليا، وكندا، والوال�ت املت�دة، والهند، و�ولومبيا، وبريو، وأ�رجنتني، والربازيل، 

 وروس�يا.

 واكن لهذه امحل� ٔأ�ر هائل يف وسائل إال�الم، وأ�شري ٕا�هيا يف الش�باكت �ج�عية واملدو�ت. .33

 

 

http://www.marcastufuturo.com/
http://www.marcastufuturo.com/
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 املاراكثلونليوم العاملي للملكية الفكرية: ا .هاء

م 2015و 2014يف �ايم  .34 يف مدريد لالحتفال �ليوم العاملي للملكية  املاراكثلونٔأو  "س�باق العالمات الت�ارية"، نُّظِ
 الفكرية.

 

 واش�متل املاراكثلون �ىل أ��شطة التالية: .35

لعبة تعلميية للبحث عن كزن، يتعمل فهيا أ�طفال عن طريق ٔأربعة حتد�ت خمتلفة ٔأمهية العالمات الت�ارية  -
وقام أ�طفال بتصممي �الماهتم الت�ارية اخلاصة �ىل مقصان، وفهموا معىن  .التقليدو�بتاكر وخماطر 

سهم العالمات الت�ارية يف �قتصاد ��رتاع، و�ل�وا مسائل تقنية �س�ت�دام ��رتا�ات، وتعلموا �يف � 
 ؛ التقليدوا�متع يف البالد، ومبسا�دة الرشطة، اكتشفوا ا�ٓ�ر الضارة املرتتبة �ىل 

 وعرض �ب مع و�دة ال�ب اخلاصة التابعة للرشطة؛ -

 �يلومرتات للكبار. 5وس�باق  -
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، وحقيبة املاراكثلونحيمل شعار  اً وتلقى مجيع املشاركني مقيص لس�باق هدا� من الرشاكت الراعية.وتلق�ى الفا�زون يف ا .36
 .التقليدوُمنحت �ا�زة �اصة لقوة الرشطة الوطنية لتفانهيا يف ماكحفة  ع هبا ٔأحصاب العالمات الت�ارية.من املنت�ات اليت ترب 

من ٔأحصاب العالمات  75ٔأكرث من  2015وقد دمع املبادرة يف �ام   .37
الت�ارية والرابطات واملؤسسات واملنظامت، واكن �� تأٔثري �بري �ىل وسائل 

 التواصل �ج�عي:  

، مبتوسط يويم ثلونماراكز�رة ٕاىل موقع  14 000ٔأكرث من  -
 ؛اً زا�ر  120قدره 

 حمادثة �ىل تويرت؛ 340طلب طبا�ة و 10 000ؤأكرث من  -

مرة  40، وحققت خشص 3000ووصلت امحل� ٕاىل ٔأكرث من  -
 �ىل فيس�بوك. ٕاجعا�ً  80مشاركة و

 "�ن ٔأصيًال، اس�هت� أ�صيل"مح�  .اوو 

 "�ن ٔأصيال، واس�هت� أ�صيل"مح�  2014بدمع من الرابطة واملكتب، ٔأطلقت الرابطة العامة للمس�هتلكني يف �ام  .38
. ومشلت ٔأدوات امحل� التقليد�قتصادية اليت ترتتب �ىل  - لتوعية املس�هتلكني واملس�ت�دمني ��اطر الشخصية و�ج�عية

، وأ�خطار اليت خيفهيا يف التقليدمقطع فيديو �ُرش �ىل قناة املكتب �ىل موقع يوتيوب، ويدور حول تأٔ�يد ازدواجية و�ه 
وميكن �طالع �ىل مقاطع فيديو ٔأخرى عن امحل�، ٕاىل �انب ٔأد� ٕارشادية  الس�يارات. رمنت�ات مثل أ�دوية ٔأو قطع غيا

�فة وا�ٓ�ر املرتتبة �لهيا، ودراسة اكم� عن ت� املنت�ات، �ىل  للمس�هت� �شأٔن اكتشاف املنت�ات املزي
 .onsumeoriginalwww.asgeco.org/c الرابط:

http://www.asgeco.org/consumeoriginal
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 "التقليدمح� "ال تتواطأٔ مع  .ايز 

 التقليد" هبدف �سليط الضوء �ىل ا�ٓ�ر السلبية املرتتبة �ىل التقليد، بدٔأت مح� "ال تتواطأٔ مع 2015يف �ام  .39
قتصاد؛ ال يؤ�ر فقط �ىل � التقليدواكنت رسا� امحل� ٔأن�  بغية القضاء �ىل هذه اجلرامئ. وا�عوة ٕاىل مسؤولية املس�هت�،

ة لٔ�عامل الت�ارية واملنشأٓت الصغرية واملتوسطة يف ٕاس�بانيا، وهو ما  التقليدف بل يؤ�ر �ىل ا�متع كلك. �سبِّب صعو�ت ّمجِ
خيدع املس�هتلكني و�شّلكِ  التقليدكام ٔأن�   �بتاكر والبحوث.يؤدي ٕاىل خسا�ر يف فرص العمل وٕاىل ختفيض إالنفاق �ىل

�س�تغالل العام�، و�جتار �ملهاجر�ن �ري  اً مبارش  اً ارتباط التقليدو�رتبط  جس�مية �ىل حصة امجلهور وسالمته. اطرخم
 الرشعيني، واجلرمية املنظمة.

�فة، مثل:  .40  و�س�تعني امحل� �رسائل ؤأد� ملموسة مس�متدة من اس�هتالك املنت�ات املزي

  ،الت�اريةخسا�ر فرص العمل و�االت �لق أ�عامل  -

 ،ومتويل ٔأ�شطة املافيا ٔأو اجلرمية املنظمة -

 واخلطر �ىل حصة املس�هتلكني وسالمهتم. -
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ل  اً ؤأنتجت امحل� ٔأيض .41 (ٕاس�بانيا)، وا�ي  يف توريفي�ا اً شهادة ع�ن س�يك، ا�ي يعيش �اليمقطع فيديو و�ئقي �سّ�ِ
�فة بطريقة 2009د�ل ٕاس�بانيا بطريقة �ري مرشو�ة يف �ام  ٕاىل ٔأن قرر التوقف  "توب مانتا"، واخنرط يف بيع املنت�ات املزي

 عن ذ� بفضل مثا�رته ومبسا�دة ٕا�دى املنظامت �ري احلكومية.

 

 املناس�بات إال�المية واحللقات ا�راس�ية .اً رابع

تواصل مكثفة من �الل املناس�بات واحللقات ا�راس�ية اليت ميكن تلخيصها �ىل النحو �شارك املكتب يف �ود  .42
 التايل: 

�فة يف ٕاس�بانيا -  ،ٔأ�م ٕا�المية لنرش املعرفة �خلطر ا�ي ميث� رشاء املنت�ات املزي

 ،التقليد�حتفال �ٔ��م ا�ولية ملاكحفة  -

س�� من �الل احللقة ا�راس�ية إالقلميية لقضاة ٔأمر�اك  تدريب ٔأعضاء السلطة القضائية والتنس�يق معهم، وال -
م س�نو�ً الالتينية �شأٔن املل    ،2002منذ �ام  كية الفكرية، واليت تُنّظِ

تدريب العاملني ٕ�دارة امجلارك وضباط أٓخر�ن معنيني ٕ�نفاذ القانون والتنس�يق ف� بيهنم، من �الل دورات  -
تدريبية حمددة تتناول، �ىل سبيل املثال، حتليل البيا�ت املس�متدة من جسالت العالمات الت�ارية والرباءات 

 املكتب.  �ىاملوجودة اليت ميكن احلصول �لهيا جماً� من قوا�د البيا�ت 

 [هناية الوثيقة]

 

 

http://youtu.be/djEO7qAlUCA

