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الدورة الحادية عشرة

جنيف ،من  5اإىل  7سبمترب 2016

أنشطة التوعية والحمالت االستراتيجية بوصفها وسيلة إلذكاء
االحترام للملكية الفكرية

مساهامت من اإعداد اجلزائر و أأنتيغوا وبربودا والصني واليوانن وهنغاراي ولتفيا وابراغواي والفلبني ومجهورية كوراي ورابطة
سينغال (بولندا) ومجعية املوس يقيني السويرسية
 .1اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (اللجنة) يف دورهتا العارشة اليت عقدت من  23اإىل  25نومفرب  2015عىل
النظر يف دورهتا احلادية عرشة يف موضوع "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت
الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا ،طبقا ألولوايت ادلول
ا ألعضاء التعلميية وغريها من ا ألولوايت" .وتعرض هذه الوثيقة مساهامت أأعدهتا دول أأعضاء ومجعيات وطنية.
 .2ويتجىل اهامتم ادلول ا ألعضاء بتوعية وتثقيف امجلهور بشأأن امللكية الفكرية يف تنوع ا ألنشطة املعروضة .وتنقسم هذه
ا ألنشطة اإىل نوعني ،أأولها أأن مجيع ادلول ا ألعضاء يقر بقمية تثقيف الش باب ليدركوا أأمهية احرتام امللكية الفكرية .وقد مصم
بعضها برامج خملاطبة املدارس ومنحها أأدوات دراس ية ومنشورات فاكهية و أألعاب فيديو و ّنظم زايرات للمسؤولني وعروضا
ومسابقات .وخياطب البعض الش باب ّ
بتحني الفرص الساحنة اإابن املهرجاانت وغريها من التظاهرات العامة وابلتفاعل مع
اجلامعات .وخياطب البعض الآخر مجهورا أأوسع عن طريق التلفزيون والراديو ووسائط الإعالم الاجامتعية.
 .3ويف املقام الثاين ،تسعى ادلول ا ألعضاء اإىل جتهزي املوظفني احلكوميني وواكلت اإنفاذ القانون والعاملني يف القطاع
اخلاص لفهم دور امللكية الفكرية و أأمهيهتا .وتفعل ذكل عادة من خالل الندوات التدريبية واملناقشات .وحتفز الوعي أأيضا
بفضل املبادرات الإعالنية كحفالت منح اجلوائز.
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أأنشطة التوعية والتكوين يف ادليوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اجلزائر
مسامهة من اإعداد سايم بن ش يخ حلسني ،املدير العام يف ادليوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اجلزائر العامصة،
*
اجلزائر

ملخص
تشمل أأنشطة ادليوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة (ادليوان) للهنوض ابمللكية الفكرية يف اجلزائر ،توعية امجلهور
بقضااي حقوق املؤلف وتدريب املهنيني .وتوجه أأنشطة توعية امجلهور أأول اإىل الش باب واملؤلفني.
ذلا تعبأأ مجيع وسائل التصال :أأي الراديو والقصص املصورة والنرشات وش باكت التواصل الاجامتعي .وتُغتمن مجيع الفرص
للتعلمي والتصال ومهنا الفعاليات الثقافية والصالوانت واملعارض واحلفالت التذاكرية املرتبطة ابلثقافة وغريها .كام تنظم
احملارضات يف املدارس .وتدعو هذه امحلالت املؤلفني اإىل حامية اإبداعاهتم وحتفز اجلهات املنتفعة عىل الوفاء ابلزتاماهتا وتربز
الآاثر السلبية خملتلف صور التعدي عىل حقوق املؤلفني خاصة الانتحال والتزنيل غري القانوين للمصنفات .أأما تدريب املهنيني
فهو موجه أأول اإىل ا ألطراف العامةل واملوظفني املسؤولني عن اإنفاذ القوانني.

أأول .امحلالت الإعالمية والتعلميية للتوعية
 .1ترتكز أأنشطة ادليوان الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة (ادليوان) للهنوض حبامية امللكية الفكرية وماكحفة خمتلف
أأشاكل التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل عدة حماور.
 .2وتقدم دورات التوعية بشأأن امللكية الفكرية بوجه عام وتقدم بشأأن قضااي حق املؤلف بوجه خاص مبناس بة اليوم
العاملي للملكية الفكرية يف مجيع املدارس الثانوية يف اجلزائر ويف املدارس الإعدادية والابتدائية يف املدن الكربى يف اجلزائر.
ويوحد حمتوى هذه ادلروس ومدهتا .كام تعد اس امترات ل إالحاطة ابمللكية الفكرية و أأمهيهتا الاقتصادية والاجامتعية لفائدة هيئة
التدريس .ومما ل شك فيه أأن احملارضات تشمل قضااي الانتحال.
 .3وتقدم دروس متهيدية عن حق املؤلف والإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل طالب معاهد التكوين
الفين .ويوحد لك من حمتوى هذه احملارضات ومدهتا.
 .4وتوزع قصتان مصوراتن جماان بشأأن قضااي احرتام امللكية الفكرية خاصة حقوق املؤلف اإىل الش باب يف املدارس
الثانوية يف معرض الإبداع ويف اليوم املفتوح الس نوي للتعريف ابدليوان أأو بوجه عام يف الفعاليات وا ألحداث الثقافية .وتوجه
أأول قصة مصورة وعنواهنا "يف منأأى عن ا ألخطبوط" ( )À l’abri du poulpeاإىل ش باب املؤلفني وحتهثم عىل الانضامم
اإىل ادليوان محلاية مصنفاهتم .أأما القصة املصورة الثانية فتربز الآاثر السلبية للقرصنة.
 .5ويرعى ادليوان عدة برامج اإذاعية للش باب مهنا برانمج سريايل اتغر الإذاعي اليويم ( ،)Serial TAGGERاذلي
مينح املوهوبني الش باب فرصة ليك يعرفهم امجلهور ،وحصل الربانمج عىل املساعدة املالية من ادليوان ملدة س نة .و أأذيعت
رسالتان أأساسيتان ابنتظام يف هذه الربامج .ا ألوىل موهجة اإىل امجلهور وتدعو اإىل احرتام احلقوق املرشوعة للمؤلفني ،والثانية
حتث املؤلفني عىل الانضامم اإىل ادليوان للمتتع حبامية حقوقهم .ويف هذا الصدد ،أأذيعت عدة مقابالت مع مسؤولني من ادليوان
*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف وليست ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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بشأأن الرهاانت الاجامتعية والاقتصادية والثقافية املرتبطة حبامية حقوق املؤلفني واحلقوق اجملاورة .كام أأذيعت برامج اإذاعية
أأخرى حمتواها أأديب و /أأو اقتصادي عىل قنوات الإذاعة احمللية أأو اجلهوية بغية توعية امجلهور بأأثر التعدي عىل حقوق امللكية
الفكرية.
 .6كام أأذيعت مسابقة عىل موجات حمطة راديو موهجة اإىل الش باب بشأأن موضوعات فنية ختص حق املؤلف هبدف
توعية املزيد من الش باب ابلآاثر املدمرة للقرصنة والتزنيل غري القانوين للمصنفات عىل الإنرتنت.
 .7وتُنظم ا ألايم املفتوحة لدليوان لك عام يف منتصف شهر أأبريل ملدة أأس بوع .وتقام عىل مس توى الإدارة العامة وعىل
مس توى الواكلت احمللية للمكتب .كام تُنظم زايرات دراس ية للمدارس اإىل ادليوان هبذه املناس بة لفائدة الطالب .وخالل هذه
اللقاءات ،تقدم عروض بشأأن الإدارة امجلاعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 .8وتنظم اللقاءات-النقاشات لصاحل امجلهور عىل هامش بعض الفعاليات الثقافية (املعارض والعروض) بتيسري من
مسؤويل ادليوان .وتتناول قضااي حق املؤلف وعالقته مبوضوع الفعالية الثقافية اليت ينعقد اللقاء عىل هامشها.
 .9وتطوف قاف ٌةل املدن الرئيس ية يف اجلزائر للقاء املؤلفني والفنانني هبدف توعيهتم بقضااي امللكية الفكرية وحتفزيمه عىل
الانضامم اإىل ادليوان ورشح س بل الالتحاق به.
 .10واملعرض الوطين ل إالبداع من ا ألنشطة الرئيس ية يف ادليوان ،اإذ يضم لك عام انرشي املوس يقى والكتب يف مؤمترات-
مناقشات مع امجلهور.
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 .11وتوزع النرشات ادلاعية اإىل احرتام امللكية الفكرية يف خمتلف الفعاليات الثقافية اليت ينظمها ادليوان.

 .12وتوزع ابنتظام أأقراص مدجمة حتتوى عىل معلومات عامة بشان أأنشطة ادليوان.
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 .13وتنظم معليات اإتالف املصنفات املقرصنة املصادرة أأثناء ضبطيات ادليوان حبضور الرشطة الوطنية.

 .14كام يتنظم ادليوان ابنتظام فعاليات لتكرمي كبار الفنانني واملؤلفني عالمة عىل التقدير وماكفأأة عىل اجلدارة.
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 .15و أأخريا ،ميول ادليوان الإعالانت التلفزيونية والإذاعية لتوعية امجلهور .وعادة ما تذاع هذه الإعالانت مبناس بة اليوم
العاملي للملكية الفكرية وكذكل مبناس بة احتفاليات اإتالف التسجيالت الصوتية املتعدية.

اثنيا .أأنشطة التكوين لصاحل ا ألطراف العامةل
 .16و أأخريا ينظم ادليوان حلقات دراس ية ابنتظام لرشح حمتوى القانون بشأأن حق املؤلف لفائدة املس تخدمني واجلهات
املنتفعة ابملصنفات الفكرية ،كام ينظم ورش العمل لصاحل املوظفني املسؤولني عن وضع هيالك اإنفاذ قوانني امللكية الفكرية،
و أأايم دراس ية بشأأن احرتام حقوق امللكية الفكرية مع اجلامعيني وحمارضات بشأأن الإدارة امجلاعية حلقوق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف لكيات الرشطة وادلرك .وينظم منتدى س نواي يف  23أأبريل من لك عام ابلتنس يق مع الإدارة العامة ل ألمن
الوطين.
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محالت تثقيفية ومسابقات للش باب من أأجل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودا
مسامهة من اإعداد الس يدة رييك اكماتشو ،أأمينة التسجيل ،مكتب أأنتيغوا وبربودا للتجارة وامللكية الفكرية ،وزارة الشؤون
*
القانونية

امللخص
تعرض هذه الورقة جتربة أأنتيغوا وبربودا يف جمال اإذاكء املعرفة والاحرتام للملكية الفكرية من خالل تنظمي محالت تثقيفية
حمدَ دة ا ألهداف ،ومسابقات مصممة للش باب والقطاع اخلاص ومسؤويل اإنفاذ القانون .ول يزال نقص املوارد املالية والبرشية
حتداي أأمام حتقيق الفائدة القصوى من محالت اإذاكء الوعي .ومع ذكل ،اس متر مكتب التجارة وامللكية الفكرية يف اس تخدام
أأساليب مبتكرة لتعزيز الوعي.

أأول .مقدمة
 .1يتوىل مكتب أأنتيغوا وبربودا للتجارة وامللكية الفكرية ("مكتب امللكية الفكرية") مسؤولية تسجيل حقوق امللكية
الفكرية ،وهو شعبة يف وزارة الشؤون القانونية ،تأأسس يف عام  2003أأو حنو ذكل.
 .2وجزء همم من ولية مكتب امللكية الفكرية ،مضن أأمور أأخرى ،تثقيف امجلهور ،سواء من املس تخدمني أأم املبدعني يف
جمال امللكية الفكرية بشأأن موضوع امللكية الفكرية معوما واحلقوق املرتبطة به ،وتشجيع الامتثال للقوانني ذات الصةل به .واكن
التحدي تصممي برانمج يصل اإىل قطاع عريض من الساكن يفتقر اترخييا اإىل التقدير العميق ألمهية هذا اجملال ،وإانتاج تأأثري
اإجيايب يف الواقع .ويف هذا الصدد ،قرر املكتب أأن يركز قدرا كبريا من هجوده وموارده احملدودة عىل أأنشطة اإذاكء الوعي
وامحلالت الاسرتاتيجية اليت تس هتدف الش باب والقطاع اخلاص ومسؤويل اإنفاذ القانون .وذكل هبدف إارشاك هذه القطاعات
من اجملمتع يف املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،ومن َّمث جذهبم للعمل كقنوات نرش يف منازهلم وجممتعاهتم ومدارسهم.

اثنيا .محةل اإذاكء الوعي
 .3يسعى مكتب امللكية الفكرية اإىل وضع اسرتاتيجيات مبتكرة حتمل رسالته اإىل امجلهور يف اإطار القيود اليت تفرضها
مزيانيته حمدودة .ويف هذا الصدد ،اس ُتخدمت عدة أأساليب يف محالت اإذاكء الوعي ،ويه مسابقات مدرس ية وزايرات
س نوية وتثقيف مسؤويل اإنفاذ القانون والقطاع اخلاص ووسائط الإعالم الاجامتعية .وسنتطرق أأدانه للك أأسلوب ابإجياز.

أألف .مسابقات مدرس ية
 .4منذ عام  ،2011يس تضيف املكتب مسابقة يف جمال امللكية الفكرية مفتوحة مجليع املدارس الابتدائية والثانوية يف
أأنتيغوا وبربودا .ومتكن املكتب من تأأمني رعاية أأحد البنوك التجارية احمللية ورشكة اتصالت للمسابقة .وتدمع وزارة التعلمي
والعلوم والتكنولوجيا املسابقة دعام جيدا ،وحترص عىل أأن تكون املعايري وموضوعات املقالت/موضوعات الفنون البرصية
مفيدة ومناس بة للمدارس .وتدمع الويبو املسابقة من خالل تقدميها جوائز وشهادات ،فضال عن مشاركة قاض زائر حميل
مناسب يتقن حرفهتم من منظمة .ABIPCO
*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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وقد أأعددان للمسابقة مواد مطبوعة و أأحداث عامة.

 .6وتوامئ هذه املسابقة الس نوية بني شعار اليوم العاملي للملكية الفكرية والس ياق احمليل ،وتتنوع أأنشطهتا من كتابة ا ألغاين
و أأفالم الهواتف اذلكية اإىل كتابة املقالت .ووجد مكتب امللكية الفكرية أأن املسابقة حتظى ابإقبال مزتايد .وحيصل الفائزون يف
خمتلف الفئات عىل جوائز .والفائزون س تة ترتاوح مراكزمه من ا ألول اإىل الثالث ،ثالثة يف فئة املدارس الثانوية وثالثة يف فئة
املدارس الابتدائية .ويعزتم املكتب وضع الإسهامات الفائزة عىل موقعه الإلكرتوين اجلاري تطويره.
 .7وس يكون اليوم العاملي للملكية الفكرية " :2016الإبداع الرمقي :الثقافة تتجدد" هو موضوع مسابقة هذا العام يف جمال
التصوير الفوتوغرايف/الفين .وس يكون موضوع املسابقة للمدارس الابتدائية :التقاط صورة ابس تخدام هجاز رمقي (مثل:
الهاتف ،ال آي بود ،احلاسب اللويح ،الاكمريا الرمقية) لإظهار الكيفية اليت تتطور هبا الثقافة يف أأنتيغوا وبربودا .أأما موضوع
املدارس الثانوية فهو :التقاط صورة/صور رمقية أأو فيديو ابس تخدام هجاز رمقي لإظهار الكيفية اليت تتطور هبا ثقافة أأنتيغوا يف
هذا العرص الرمقي.
 .8ومع أأن حترير الصور رمقيا ليس اإلزاميا ،لكن ي ُسمح به لإظهار القدرة الإبداعية للمصورين ،وإابراز رؤيهتم للثقافة يف
أأنتيغوا وبربودا .وجيب أأن تكون مجيع الصور أأصلية ،وميكن للطالب أأيضا اختيار صورة من بني أأربع صور رمقية غري مكمتةل
عىل املوقع الإلكرتوين للمكتب ،واس تخدام قدراهتم الإبداعية لس تكاملها .الصور ا ألربع اخملتارة يه :أأانانس أأنتيغوا ا ألسود
ووعاء من الصلب وطاحونة و أأحد الطيور احمللية .مجيع هذه الصور ذات مغزى اترخيي وتعلميي ،وا ألمه من ذكل أأهنا ذات
مرجعية ثقافية ألنتيغوا وبربودا .ويسعى املكتب ،مس تعينا هبذه الصور ،اإىل اإثبات أأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور تكتيس أأمهية يف حقوق امللكية الفكرية .واس تعني ببعض القدرات الإبداعية ليكون تصممي املسابقة مناس با من
الناحية الثقافية ،وتبني للمكتب أأن هذا الهنج هل وقع كبري عىل دوةل جزرية صغرية مثل أأنتيغوا وبربودا.

ابء .الزايرات املدرس ية
 .9بد أأ مكتب امللكية الفكرية ،منذ عام  ،2011يف تنظمي زايرات اإىل املدارس الابتدائية والثانوية لتقدمي عروض لرشحية
واسعة من الطالب .وتتنوع الفئة العمرية للطالب وعددمه وفقا ملا حيدده مدير املدرسة واملعلمون يف املدارس املعنية .ومرة
أأخرى ،تمتحور العروض يف لك عام حول موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية .عىل أأية حال ،هتدف الزايرات املدرس ية
واملسابقات معوما اإىل رفع مس توى الوعي بني الش باب حول امللكية الفكرية.
 .10وعادة ما حيدد مكتب امللكية الفكرية أأربع مدارس ابتدائية و أأربع مدارس اثنوية عىل ا ألقل للزايرة س نواي .وي ُبذل هجد
لضامن أأن تشمل الزايرة مزجيا من املدارس القامئة يف املدينة ومدارس الريف واملدارس اليت ترعاها احلكومة ومدارس القطاع
اخلاص .وحيمل فريق املكتب الزائر معه مطبوعات عن امللكية الفكرية و أأغراض جندها عادة يف املزنل وجيسد مجيعها حقوق
امللكية الفكرية حبيث يكون المترين عىل صةل ملموسة ابلواقع .وقد تلقى الطالب خالل هذه الزايرات كتبا مصورة ولكامت
متقاطعة أأعدهتا الويبو .كام يعمل املكتب مع معلمي املدارس.
 .11ومن حني لآخر ،يس تعني مكتب امللكية الفكرية خبدمات سفري ضيف ليكون جزءا من فريق زايرة املدارس .فيقدم
هؤلء السفراء الضيوف خرباهتم تطوعا للمساعدة يف محةل التوعية ،ويف املقابل يقدم املكتب مزااي اإعالنية للسفري الضيف.
وقد شارك يف الزايرات املدرس ية الفنان دراستيك ،وهو فنان حميل ،واس متتع الطالب كثريا مبوس يقاه و أأغانيه عىل الغيتار
عندما يكون مضن فريق الزايرة.
 .12وتبني للمكتب أأن فكرة الزايرات املدرس ية والسفري الضيف جنحت جناحا ممتزيا يف جذب ا ألطفال ملعرفة ما يه
امللكية الفكرية وه ّيأأت بيئة مشجعة.

WIPO/ACE/11/4
10

جمي .كشك املعرض الوطين للعلوم
 .13اكن مكتب امللكية الفكرية حارضا يف املعرض الوطين نصف الس نوي للعلوم ،و أأقام كشاك ووزع مطبوعات لنرش
املعرفة العامة ابمللكية الفكرية .ويس هتدف املعرض مجيع املدارس يف أأنتيغوا وبربودا .وقد اس تعان املكتب ،يف أآخر معرض
للعلوم شارك فيه ،بفنان حميل لوضع التصممي ادلاخيل ملزنل ُعرضت فيه أأدوات ذات صةل ابمللكية الفكرية ،مثل فرش
ا ألس نان ،واملصابيح الكهرابئية ،و أأنظمة تغذية احليواانت والنبااتت ،واجملوهرات وغريها من ا ألدوات اخملتلفة .وقد اس متتع
الش باب هبذا العرض اذلي أأظهر مدى اس تخدام امللكية الفكرية يف حياتنا اليومية ويف بيئتنا .ويعد هذا العرض طريقة
بس يطة وفعاةل من حيث التلكفة لبدء مناقشات غنية بس بل تبادل املعلومات ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف أأوساط
الش باب ،وتوضيح مدى اتصال امللكية الفكرية حبياتنا وتأأثريها فهيا.

دال .تثقيف مسؤويل اإنفاذ القانون والقطاع اخلاص
 .14ل يقترص برانمج التثقيف عىل الش باب .فقد مت تصممي برامج س نوية لتثقيف مسؤويل اإنفاذ القانون يف جمال امللكية
الفكرية .وتبني لنا يف حالت كثرية جدا أأن مسؤويل ا إلنفاذ يرون امللكية الفكرية جمال حمصور يف التعامالت بني احملايم
ومولكه ،و أأخفقوا يف اإدراك أأن حامية امللكية الفكرية منصوص علهيا يف القانون نفسه اذلي تعهدوا ابدلفاع عنه .وقد أأمقنا
حلقات معل للوصول اإىل تقدير أأمشل ألمهية امللكية الفكرية.
 .15ويتعاون مكتب امللكية الفكرية أأيضا مع القطاع اخلاص ،حيث ُجيرى مناقشات وحلقات معل مع املبدعني ومع
الرشاكت الصغرية لإقناعهم بأأن قوانني حامية امللكية الفكرية اإمنا ُوضعت لفائدة َمن ل يزالون جيهلون حقوقهم أأو مه حباجة اإىل
اإدراك أأن اخرتاعاهتم وتصامميهم وإابداعاهتم محمية مبوجب فئات خمتلفة من امللكية الفكرية.

هاء .وسائط التواصل الاجامتعي
 .16يدرك مكتب امللكية الفكرية أأمهية وسائط التواصل الاجامتعي وجناهحا يف توفري س بل لتوزيع املعلومات عىل نطاق
واسع .ول يوجد ملكتب امللكية الفكرية ،يف الوقت الراهن ،صفحة عىل الفيس بوك أأو تويرت ،لكن متت املوافقة مؤخرا عىل
عنوان ملوقع اإلكرتوين .وجيري العمل حاليا عىل تطوير املوقع ليكون مركزا متاكمال للمعلومات يف جمال امللكية الفكرية ،من
املعزتم الإعالن يف املوقع عن أأسامء الفائزين يف املسابقة الس نوية.
 .17ويس تعني مكتب امللكية الفكرية أأيضا بوسائل الإعالم احمللية ،من خالل ظهور مسؤويل املكتب س نواي يف حمطة
التلفزيون احمللية ،تلفزيون  ،ABSيف برانمج "صباح اخلري أأنتيغوا وبربودا" ،واملشاركة يف برامج حمطات الإذاعة احمللية .وقد
ن ُظم يف  26أأبريل  ،2016يف اليوم العاملي للملكية الفكرية ،يوم مفتوح انحج مشل وسائل الإعالم ،و ُأطلقت فيه مسابقة هذا
العام .علام بأأننا نظمنا أأايما مفتوحة فامي س بق ،لكهنا مل حتقق جناحا كبريا.
 .18ويطلب مكتب امللكية الفكرية ادلمع من وسائل الإعالم ل إالعالن عن املسابقة الس نوية اليت يقميها .وتُعد الردود الواردة
من الوسائل املطبوعة والإلكرتونية يف هذا الصدد حىت الآن اإجيابية.
 .19ويسعى املكتب اإىل رفع مس توى وعي امجلهور بأأن امللكية الفكرية تمتتع أأيضا بقمية تعادل أأو تزيد عن قمية العقارات أأو
املمتلاكت امللموسة .ورضب مثال الصلصة احلارة املنتجة حمليا ،وتُسمى "سوزي هوت صوص" ،وحاول توضيح أأن حامية
عالمة جتارية مثل "سوزي" جتعلها فريدة و أأكرث قوة ورواجا ،مثلام ساعدت حامية العالمة جتارية و /أأو الرباءات رشكيت أأبل
وسامسونغ يف حتقيق اإيرادات خضمة .أأيضا حاول املكتب أأن يبني كيف ميكن للملكية الفكرية أأن تصبح مصدرا رئيس يا لدلخل
يف أأنتيغوا وبربودا من خالل حامية حق املؤلف واملؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية.
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اثلثا .اخلامتة
 .20س نظل ملزتمني ابلعمل مع القطاعني العام واخلاص ملواصةل تعزيز امللكية الفكرية .وس نواصل املناقشات مع وزارة
التعلمي لإدراج امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية ،وهو ما من شأأنه أأن يدمع معلنا مع الش باب بصفة خاصة ،و أأن يساعد
الساكن عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف سن مبكرة.
 .21وس نواصل اس تكشاف طرق مبتكرة لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية رمغ التحدي اذلي تطرحه قةل المتويل واملوارد
البرشية لتنفيذ مجيع ا ألفاكر اليت مت حتديدها لتوعية امجلهور وا إلنفاذ.
 .22وسنس متر يف اس تضافة مسابقات املدارس الابتدائية والثانوية ،اليت بد أأت شعبيهتا تزتايد ،وس نواصل البناء عىل
الزمخ اذلي حتقق.
 .23وقد قدمنا توصية اإىل الويبو لوضع بعض احملتوايت اليت ختاطب الش باب حتديدا عىل موقعها الإلكرتوين ،فهذا من
شأأن أأن يساعد اإىل حد كبري مكتب امللكية الفكرية يف مبادرات التوعية يف أأنتيغوا وبربودا وغريها.
وهدفنا الهنايئ هو التأأكد من اكتساب حكومة أأنتيغوا وبربودا ومواطنهيا املعرفة والفهم يف جمال امللكية الفكرية ،واحلقوق
وس بل الانتصاف املتاحة ،ووضع الترشيعات وس ياسات ا إلنفاذ املناس بة محلايهتم .وإاننا نأأمل يف زايدة وترية احلوار الوطين
والارتقاء بنوعيته ،كام نأأمل يف رفع مس توى مشاركة املواطنني ورشاكء احلكومة ،ومن َّمث حتسني اقتصاد أأنتيغوا وبربودا
وتنويعه وازدهاره.
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املبادرات املعنية بتدريس امللكية الفكرية للش باب اليت أأطلقهتا مجهورية الصني الشعبية

مسامهة من اإعداد املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية ،بيجني ،الصني

*

امللخص
أأطلق املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية ،ابلشرتاك مع وزارة الرتبية والتعلمي ،الربانمج الرائد
والمنوذيج لتدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية يف عام  .2015ويريم هذا الربانمج اإىل اإقامة
مجموعة من املدارس الرائدة والمنوذجية حتتذي هبا املدارس ا ألخرى يف الارتقاء جبودة تدريس امللكية الفكرية يف املدارس
الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأحناء البالد بغية زرع ثقافة احرتام املعارف والابتاكر وحامية امللكية الفكرية دلى املراهقني
والش باب .وس يؤدي تسخري اكمل اإماكانت تكل املدارس الرائدة والمنوذجية ودورها الرايدي واملثايل اإىل إازاكء الوعي ابمللكية
الفكرية يف اجملمتع بأأمكهل ،اإذ سزترع تكل املدارس تلميذا ملام بأأمهية امللكية الفكرية يف لك أأرسة.

أأول .واثئق الس ياسة العامة الصادرة عن احلكومة الصينية
 .1لطاملا أأولت الصني أأمهية ابلغة لتدريس امللكية الفكرية للش باب .ففي عام  ،2008أأصدرت الصني ونفذت "خارطة
طريق الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية "1اليت نصت عىل "تدريس قانون امللكية الفكرية عىل نطاق واسع ( )...ووضع
خطة عامة لتدريس امللكية الفكرية وتنفيذ تكل اخلطة ،وإادراج امللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية للمدارس الابتدائية
والثانوية يف ش ىت أأحناء الصني" .ويف عام  ،2013أأصدر املكتب احلكويم للملكية الفكرية ،ابلشرتاك مع وزارة الرتبية
والتعلمي ووزارة الثقافة والإدارة احلكومية للصناعة والتجارة والإدارة احلكومية للصحافة والنرش والإذاعة وا ألفالم والتلفزيون
والإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني ،وثيقة بعنوان "أآراء لتمنية ثقافة امللكية الفكرية" ورد فهيا أأن "تُدرج امللكية الفكرية
يف نظام التعلمي الوطين ويف املناجه الإلزامية للمدارس الابتدائية والثانوية" .ويف عام  ،2014نرش املكتب العام جمللس ادلوةل
تعماميً بشأأن "خطة العمل اخلاصة مبواصةل تنفيذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية ( ")2020-2014واليت أأصدرها املكتب احلكويم
للملكية الفكرية ابلشرتاك مع بعض الواكلت احلكومية ا ألخرى ،واقرتح فيه "اإنشاء عدد من املدارس الرائدة اليت تمتزي يف
جمايل تدريس امللكية الفكرية والتوعية هبا" .و أأصدر جملس ادلوةل يف عام  2015تعمامي بعنوان "أآراء حول ترسيع تكوين
الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية يف املس تقبل" ،وقد اقرتح التعممي رضورة تدريس القضااي العامة للملكية الفكرية عىل نطاق
واسع.

اثنيا .البحوث املتعلقة بتدريس امللكية الفكرية للش باب
 .2ما انفك املكتب احلكويم للملكية الفكرية يويل أأمهية ابلغة للبحوث وادلراسات املتعلقة بتدريس امللكية الفكرية
للش باب ،وقد توصل اإىل عدد من النتاجئ ترشد متخذي القرارات يف هذا اجملال.
 .3فقد لكف املكتب احلكويم للملكية الفكرية جامعة تسينغهوا ابإجراء دراس تني اس تقصائيتني بشأأن اإملام الش باب
وغريمه بثقافة امللكية الفكرية يف عايم  2008و 2015عىل التوايل.
 .4ويف عايم  2011و ،2014لكف املكتب احلكويم للملكية الفكرية مركز حبوث امللكية الفكرية يف جامعة تدريب
املعلمني بوسط الصني إابعداد دراسة وحتليل عن همارات الطالب الصينني يف جمال امللكية الفكرية والوضع الراهن لتدريس
* الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 1ميكن الاطالع عىل "خارطة طريق الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية" عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=85
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امللكية الفكرية يف املدارس .و أأعدت هذه اجلامعة دراسة اس تقصائية بعنوان "تدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية
والثانوية الصينية" ،وخلصت اإىل عدد من الاقرتاحات.
 .5ولكف املكتب احلكويم للملكية الفكرية ،يف الفرتة املمتدة من  2012اإىل  ،2016امجلعية الصينية محلاية الرباءات
وامجلعية الصينية للعالمات التجارية وامجلعية الصينية حلق املؤلف ابإجراء دراسة اس تقصائية س نوية بشأأن مس توى الرضا عن
حامية امللكية الفكرية يف اجملمتع .واعمتدت تكل ادلراسة عىل تدريس امللكية الفكرية والتوعية هبا مكؤرش أأسايس.

اثلثا .الربانمج الرائد والمنوذيج لتدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية
 .6وضع املكتب احلكويم للملكية الفكرية ابلشرتاك مع وزارة الرتبية والتعلمي ،بفضل دراسة معمقة ،برانجما رائدا
ومنوذجيا لتدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية و أأطلق املرشوع الرائد يف  .2015ويريم الربانمج
اإىل اإقامة مجموعة من املدارس الرائدة والمنوذجية حتتذي هبا املدارس ا ألخرى يف الارتقاء جبودة تدريس امللكية الفكرية يف
املدارس الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأحناء البالد بغية زرع ثقافة احرتام املعارف والابتاكر وحامية امللكية الفكرية دلى
املراهقني والش باب .وس يؤدي تسخري اكمل اإماكانت تكل املدارس الرائدة والمنوذجية ودورها الرايدي واملثايل اإىل إازاكء
الوعي ابمللكية الفكرية يف اجملمتع بأأمكهل ،اإذ سزترع تكل املدارس تلميذا ملام بأأمهية امللكية الفكرية يف لك أأرسة.
 .7واستند اختيار املدارس المنوذجية اإىل عدة معايري مهنا ما ييل :أأن تدمع احلكومات احمللية تدريس امللكية الفكرية يف
املدارس ،و أأن يهنض مديرو املدارس ابلتعلمي الابتاكري اذلي يركز يف حمتواه عىل امللكية الفكرية ،و أأن يكون تدريب
تنظم وت َ
املدرسني عىل تدريس امللكية الفكرية اإما يف مرحةل التنفيذ أأو التخطيط ،و أأن َّ
ُدمع أأنشطة استباقية لكتساب املعارف
املتعلقة ابمللكية الفكرية من خالل التعلمي التجرييب واملامرسة .وس تحدَّد مواصفات املدارس المنوذجية استناد ًا اإىل نتاجئ
املدارس الرائدة .وس تكون املدارس المنوذجية نسخة مطورة من املدارس الرائدة.
 .8و أأدت معليتا قبول الرتحشات والاختيار اإىل انتقاء  30مدرسة من  23مقاطعة صينية (مبا فهيا املناطق اذلاتية احلمك
والبدلايت املس تقةل) بوصفها أأول مجموعة من املدارس الرائدة الوطنية لتدريس امللكية الفكرية .ويُزمع انتقاء ما بني  30و50
مدرسة رائدة وطنية لتدريس امللكية الفكرية لك س نة من  2015اإىل  2018استناد ًا اإىل معلية تقيمي منظمة .ويف الفرتة
املمتدة من  2017اإىل  ،2020س ُتختار  25مدرسة منوذجية وطنية لتدريس امللكية الفكرية بعد تقيمي املدارس اليت شاركت
يف املرحةل الرائدة ملدة س نتني .وحبلول عام  ،2020سيبلغ عدد املدارس المنوذجية الوطنية لتدريس امللكية الفكرية 100
مدرسة ،وينتظر مهنا أأن تقدم نظام ًا تعلاميً شام ًال يف جمال امللكية الفكرية ،و أأن تتطرق اإىل تدريس امللكية الفكرية بطريقة
منظمة ومهنجية ،و أأن حتقق اإجنازات ممزية يف تدريس امللكية الفكرية .وس ُتدمع مقاطعات خمتلفة من خالل توجهيها يف اإنشاء
 1 000مدرسة منوذجية إاقلميية لتدريس امللكية الفكرية.
 .9وتشمل تدابري ادلمع ما ييل :أأن يقدم املكتب احلكويم للملكية الفكرية متوي ًال مالمئ ًا للنشاط التوجهييي؛ و أأن يقدم
املكتب احلكويم للملكية الفكرية اإىل املدارس الرائدة عددا مناس با من الكتب املدرس ية اجملانية لتدريس امللكية الفكرية؛ و أأن
يدرب مدرسو امللكية الفكرية يف املدارس الرائدة والمنوذجية عىل املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية؛ و أأن تش َّجع احلكومات
َّ
ل
احمللية عىل ماكفأأة طالب املدارس الرائدة وا منوذجية اذلين يقدمون طلبات براءات حبسب احلاةل؛ و أأن ينص القانون عىل
اس تحداث "قناة خرضاء" لفحص طلبات الرباءات اليت يودعها الطالب واملدرسون من املدارس الرائدة والمنوذجية؛
والانتفاع الاكمل ابإماكانت وسائل الإعالم الإخبارية يف نرش املامرسات اجليدة والتجارب الناحجة للمدارس الرائدة والمنوذجية
وتروجي تكل املامرسات والتجارب عىل أأوسع نطاق.

WIPO/ACE/11/4
14

يقمي املكتب احلكويم للملكية الفكرية تكل املدارس لك
 .10وصفة المنوذجية ل تسقط عن املدارس مع الزمن .وإامنا م ّ
س نتني .ومينحها اإحدى ادلرجات التالية :غري مؤهةل ،مؤهةل ،جيدة ،ممتازة .وتفقد املدارس اليت حتصل عىل درجة "غري
مؤهةل" صفة املدرسة المنوذجية.

رابعا .تدريس امللكية الفكرية للش باب يف املقاطعات اخملتلفة
 .11حرصت العديد من املقاطعات الصينية ،ومهنا غواندونغ وش نغهاي وفوجيان يف الرشق وشنيش ويوانن وشينجيانغ يف
الغرب ،عىل أأن تقوم مدراسها بتدريس امللكية الفكرية حىت قبل إاطالق الربانمج الرائد والمنوذيج لتدريس امللكية الفكرية
يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية .وتمتزي لك مقاطعة خبصائص حملية .فتوفر غواندونغ وشنيش ،مث ًال ،تدريس امللكية
الفكرية يف مدارسها ا إلقلميية والثانوية هبدف احلصول عىل صفة املدارس الرائدة والمنوذجية؛ أأما غواندونغ وبيجني وتياجنني،
فقد وضعت كتبا مدرس ية لتدريس امللكية الفكرية تُس تخدم عىل نطاق واسع يف املدارس الابتدائية والثانوية ،سواء بوصفها
مناجه متخصصة يف امللكية الفكرية أأو جزء ًا من دروس ا ألخالقيات أأو العمل أأو ادلروس التقنية؛ و أأما ش نغهاي ،فقد أأنشأأت
صندوق تدريس امللكية الفكرية للش باب هبدف متويل ا ألنشطة الرامية اإىل تعلمي املعارف املتعلقة ابمللكية ونرشها والهنوض هبا
يف صفوف الش باب.

خامسا.

أأنشطة التوعية وا ألنشطة التعلميية والتدريبية ا ألخرى اليت أأجنزها املكتب احلكويم للملكية الفكرية

 .12أأجنز املكتب احلكويم للملكية الفكرية عددا من ا ألنشطة ا ألخرى ييل بياهنا:
 اإعداد كتب مدرس ية ونرشها ،مثل كتاب املقرر المتهيدي للملكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية،وكتاب أأجبدايت امللكية الفكرية ،وكتاب ابتاكر الاخرتاعات وحقوق امللكية الفكرية للتالميذ واليت وزعها
املكتب جماان يف عدد من املقاطعات؛
-

وتنظمي تظاهرات س نوية حتت شعار "امللكية الفكرية يف حرم املدرسة" ،هبدف نرش املعارف املتعلقة ابمللكية
الفكرية عىل الش باب من خالل حمارضات ومعارض و أأنشطة أأخرى؛

-

وتنظمي أأنشطة متنوعة أأخرى موهجة للش باب ،ومهنا مسابقة تصممي ملصقات عن امللكية الفكرية،
ومسابقة اإعداد اإعالانت عن املصلحة العامة ،ومسابقة تأأليف؛

-

وتنظمي أأنشطة طويةل ا ألمد مضن تظاهرات ا ألايم املفتوحة .ويدعى الطالب أأثناء تكل ا ألايم اإىل زايرة قاعة
قبول الرباءات ،و أأقسام حفص الرباءات وقاعة عرض الرباءات ،ابلإضافة اإىل حضور حمارضات عامة؛

-

ودمع املسابقات الوطنية مثل املسابقة الوطنية لالبتاكرات الش بابية العلمية والتكنولوجية واملسابقة ا إللكرتونية
الوطنية للش باب بشأأن املعارف ا ألساس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛

-

وتقدمي خدمات الاستشارات والإرشاد يف جمال امللكية الفكرية.
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 .13وقد بلغ عدد قواعد التدريب يف جمال امللكية الفكرية اليت اعمتدها املكتب احلكويم للملكية الفكرية و أأسسها منذ عام
 2009ابلتعاون مع بعض اجلامعات ومعاهد البحوث  24قاعدة موزعة عىل  19مقاطعة (مهنا املناطق اذلاتية احلمك والبدلايت
املس تقةل) ،ومهنا ثالثة قواعد موهجة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر .ونظمت قواعد التدريب الوطنية يف جمال
امللكية الفكرية  258دورة تدريبية انتفع هبا أأكرث من  20 000مشارك .وتو َّجه املاكتب ا إلقلميية للملكية الفكرية من أأجل
اإنشاء ما يقارب  50قاعدة تدريب إاقلميية .ونشأأت بفضل ذكل منظومة قواعد تدريب ذات توزيع جغرايف مالمئ وبعالمة ممزية
وتأأثري عىل الصعيد الوطين .و أأنشأأ املكتب احلكويم للملكية الفكرية أأيض ًا منصتني ،هام املنصة ا إللكرتونية للمعلومات عن
املواهب الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ومنصة ّ
التعّ عن بعد عرب ا إلنرتنت .وتضم املنصة الثانية مواقع اإلكرتونية فرعية
موهجة للجامعات احمللية والرشاكت الصناعية والتجارية واجلامعات .وتؤدي تكل املنصات واملواقع ا إللكرتونية الفرعية دورا همام
يف احتضان مواهب امللكية الفكرية يف الصني ويف نرش املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية يف اجملمتع بأأرسه.
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تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية من أأجل حتسني الالزتام بقوانني الاس ترياد والتصدير يف الصني
مسامهة من اإعداد الس يد ليو اينغ ،املدير املساعد لشعبة الشؤون القانونية يف الإدارة الفرعية بغواندونغ ،ل إالدارة العامة
*
للجامرك يف مجهورية الصني الشعبية

امللخص
تقدم هذه الوثيقة املقارابت الرئيس ية اليت اعمتدهتا الإدارة العامة للجامرك يف الصني (امجلارك الصينية) عند القيام حبمالت
التوعية ابمللكية الفكرية قصد حتسني الالزتام بقوانني الاس ترياد والتصدير.
وامجلارك الصينية واكةل حكومية ملكفة اب إلرشاف عىل البضائع الواردة واملغادرة ملنطقة امجلارك يف اجلزء القاري من مجهورية
الصني الشعبية ،وتتكفل مبوجب القانون بواجبات حامية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير .وقد بذلت
امجلارك الصينية هجودا كبرية خالل الس نوات ا ألخرية يك تشمل محالت التوعية اليت تقوم هبا لك الفئات املس هتدفة ،عرب
قنوات ووسائل متنوعة .و أأدت امحلالت املذكورة اإىل نتاجئ ملحوظة حسنت فعالية أأنشطة اإذاكء وعي امجلهور بقضااي حامية
امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ،وقلصت حالت التعدايت والانهتااكت املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ،وجشعت
عىل اإرساء املناخ املناسب لوضع حد للتعدايت.

أأول .املقدمة
 .1اكتسبت الإدارة العامة للجامرك يف الصني (امجلارك الصينية) خربة طويةل يف اإنفاذ امللكية الفكرية ،مكنهتا من اإدراك أأن
حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير متر ابلرضورة عرب اإذاكء وعي امجلهور بقضااي امللكية الفكرية وتوجهيه اإىل
الالزتام الواعي ابلقوانني .وقد اعمتدت امجلارك الصينية عددا من املقارابت احملددة ويه كام ييل:

اثنيا :الاس تفادة من املناس بات الهامة للقيام حبمالت توعية مكثفة
 .2يصادف يوم  26أأبريل من لك س نة "اليوم العاملي للملكية الفكرية" ،وحتتفل الصني اب ألس بوع املمتد من  20اإىل 26
أأبريل من لك س نة حتت عنوان "أأس بوع الإشهار للملكية الفكرية يف الصني" .وتركز امجلارك الصينية هجودها خالل تكل
الفرتة عىل القيام حبمالت توعية عىل الصعيد الوطين ،هتدف مجيعا ،عىل اختالف أأشاكلها ،اإىل نرش املعلومات ابملتعلقة
حبامية امللكية الفكرية دلى الرشاكت وا ألشخاص العاملني يف قطاع الاس ترياد والتصدير ،من أأجل تعزيز التوعية بقضااي حامية
امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير وتكوين كفاءات الرشاكت وا ألشخاص املذكورين للحيلوةل دون التعدي عىل
امللكية الفكرية .وتصدر امجلارك الصينية س نواي "الوثيقة املرجعية للجامرك الصينية بشأأن حامية امللكية الفكرية" عرب وسائل
الإعالم اخملتلفة هبدف الإشهار لعملها يف جمال حامية امللكية الفكرية خالل الس نة املنقضية .وتنرش امجلارك الصينية عددا من
تقارير عن أأنشطهتا املتعلقة حبامية امللكية الفكرية ،من أأجل تأأكيد إارصارها عىل حماربة التعدايت املتعلقة ابلس ترياد والتصدير.
وتس تغل واكلت امجلارك احمللية أأس بوع الإشهار لإصدار بعض ا ألخبار واملعلومات عرب وسائل الإعالم املتنوعة ،وتوزيع بعض
املنشورات عىل مس توى منافذ وصول ومغادرة البضائع واملسافرين ،هبدف نرش املعلومات الوجهية املتعلقة بقضااي حامية
امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك ،ومن أأجل تعزيز فهمه لتكل املعلومات .وتقوم امجلارك الصينية خالل املناس بات الهامة
ا ألخرى حبمالت توعية بشأأن قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ،ومن تكل املناس بات يوم  8أأغسطس
(عيد الإشهار القانوين يف الصني) و 4ديسمرب (عيد ادلس تور) ،مما يضفي عىل هجود التوعية أأثرا دامئا وطويل ا ألمد.
* الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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اثلثا .اس تخدام وسائل الإعالم والتكنولوجيات احلديثة من أأجل الزايدة الفعالية يف قطاع امجلهور املس هتدف
 .3شهدت الس نوات ا ألخرية زايدة مطردة يف الوسائل املتنوعة اليت تتيح للجمهور النفاذ اإىل قنوات املعلومات،
واكتسبت وسائل الإعالم احلديثة قاعدة مجهور أأوسع .وواصلت امجلارك الصينية الاس تفادة من وسائل الإعالم التقليدية،
من سبيل الإذاعة والتلفزيون والصحف من أأجل القيام بأأنشطة التوعية ،بيد أأهنا أأولت اهامتما كبريا لتطور وسائل الإعالم
احلديثة ،وصارت تس تخدم منصات وسائل الإعالم احلديثة دون قيود ،واعمتدت عىل التكنولوجيات احلديثة لزايدة عدد
املس تفيدين من محالت التوعية ومن أأجل زايدة أأثر تكل امحلالت .واكن برانمج  WeChatأأحد برامج التخاطب الفوري
اليت اكتسبت شعبية واسعة يف الصني .وفاق عدد املس تخدمني الناشطني للربانمج شهراي  500مليون مس تخدم ،يتوزعون
عىل  200بدلا ،ابس تخدام أأكرث من  20لغة .و أأطلقت امجلارك الصينية اخلط الساخن للجامرك رمق  ،12360و أأنشأأت حسااب
رمسيا قصد اإصدار املعلومات حول املواضيع املتنوعة ،من سبيل قضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك .وميكن
ملس تخديم برانمج التخاطب الفوري تلقي املعلومات جماان .ومن انحية ا ألرقام راسلت امجلارك الصينية مس تخديم الربانمج
بشأأن أأكرث من  500خرب منشور .و أأنتجت حلقات فيديو وكرتون قصد لفت انتباه امجلهور اإىل قضااي حامية امللكية الفكرية
املتعلقة ابمجلارك .وتروي حلقات الفيديو والكرتون املذكورة قصصا قصرية وراجئة وتقدم خشصيات كرتونية ظريفة ،تس تخدهما
امجلارك الصينية من أأجل حتويل املعلومات التعلميية املمةل املتعلقة حبامية امللكية الفكرية اإىل توجهيات مرحة تتسم ابحليوية .ول
جيد امجلهور صعوبة يف تقبل تكل احملتوايت ،مما يعزز أآاثر محةل التوعية.

رابعا .محالت التوعية املوهجة لرشاكت الاس ترياد والتصدير والهادفة اإىل اإذاكء وعهيا وتعزيز كفاءهتا
 .4اإن الرشاكت العامةل يف جمال الاس ترياد والتصدير يه الفاعل الرئييس يف التجارة اخلارجية يف الصني ،وابلتايل تعىن
امجلارك الصينية ابإذاكء الوعي دلى تكل الرشاكت بقضااي امللكية الفكرية وتكوين كفاءهتا للحيلوةل دون التعدي عىل امللكية
الفكرية .وتقدم امجلارك الصينية مجليع واكلت امجلارك احمللية عىل اختالف مس توايهتا ،توجهيات استباقية خبصوص أأنشطة
التوعية املوهجة لرشاكت الاس ترياد والتصدير ،ويه :املهامت احلدودية الرامية اإىل الإشهار للقوانني ،وا ألايم املفتوحة للجامرك،
والإشهار للقوانني املطبقة عىل الرشاكت املذكورة ،وإاجناز أأنشطة دمع هادفة ،ابلإضافة اإىل الندوات الصحفية واللقاءات
الصحفية عىل الإنرتنت .وتنشط العديد من واكلت امجلارك عىل اختالف مس توايهتا يف تنظمي ادلورات التدريبية املتخصصة
املعنية بقضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك ،لفائدة الرشاكت احمللية العامةل يف جمال الاس ترياد والتصدير ،هبدف نرش
املعلومات املرتبطة بقضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ،والإجابة عىل أأس ئةل تكل الرشاكت .وتؤدي
امجلارك الصينية دوراي زايرات مراقبة لرشاكت الاس ترياد والتصدير الرئيس ية ،هبدف الإحاطة بقضااي امللكية الفكرية
والصعوابت العملية اليت واهجهتا تكل الرشاكت خالل معلية التخليص امجلريك ،وتذكريها برضورة الانتباه اإىل خماطر التعدي
عىل امللكية الفكرية ،وتشجيعها عىل الابتاكر.
 .5والصني من أأمه البدلان الناشطة يف قطاع التحويل والتصنيع يف العامل .وقد تتعدى الرشاكت الصينية دون قصد عىل
امللكية الفكرية عند قبولها بعض طلبات الزتويد من اخلارج ،نظرا لنقص املعلومات املتعلقة بوضع حقوق امللكية الفكرية
املرتبطة بطلبات الزتويد املذكورة .وذلا ،تقدم امجلارك الصينية لتكل الرشاكت العامةل يف التحويل والتصنيع خدمة البحث
هبدف التوصل اإىل وضع حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بطلبات الزتويد وحترص عىل تذكري تكل الرشاكت ابحامتلت التعدي
عىل حقوق امللكية الفكرية املسجةل دلى امجلارك الصينية .وتقوم امجلارك الصينية برشح قواعد وتراتيب حامية امللكية الفكرية
املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ،وتوضيحها ونرشها لفائدة الرشاكت املذكورة .وترتبط هجود التوعية اليت تبذلها امجلارك الصينية
ارتباطا وثيقا اب ألنشطة املتعلقة ابلس ترياد والتصدير اليت تقوم هبا الرشاكت ،وحتول بشلك فعال دون التعدي عىل امللكية
الفكرية يف جمال التحويل والتصنيع املتعلق ابلتصدير.
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خامسا.

اإجناز أأنشطة التوعية الشامةل من أأجل تسهيل التواصل وتعزيز العالقات الطيبة

 .6مل حيل جحم املوارد اليت خصصهتا امجلارك الصينية ألنشطة التوعية دون مشاركهتا بفعالية يف محالت التواصل يف
منطقة أآس يا واحمليط الهادئ ،ويف تنظمي بعض ا ألنشطة الوجهية مع العديد من هيئات اإدارة امللكية الفكرية ،عىل اختالف
مس توايهتا ،بشلك ميزج تكل اجلهود وخيلق مناخا مالمئا لاللزتام والابتاكر .وتويل امجلارك الصينية أأيضا أأمهية كربى ألوجه
التبادل والتعاون عىل الصعيد ادلويل مع سلطات امجلارك يف البدلان واملناطق ا ألخرى .وحتث معليات التعّ املتبادل و أأوجه
التبادل عىل تعزيز الفهم املشرتك وحتسني الكفاءات .وقد نظمت الإدارة العامة للجامرك الصينية يف  25أأبريل  2016ببيجني
"ادلورة التدريبية بشأأن قضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك" لفائدة موظفي امجلارك من س تة بدلان أأفريقية ،ومهنا
غاان ومرص و أأثيوبيا .وهدفت ادلورة اإىل عرض التجارب اليت اكتسبهتا امجلارك الصينية واملقارابت الرئيس ية اليت اعمتدهتا يف
جمال حامية امللكية الفكرية .ودعي عدد من أأحصاب العالمات التجارية للتفاعل مع موظفي امجلارك من البدلان الس تة املذكورة
لتبادل وهجات النظر بشأأن الطرق الكفيةل حبامية حقوق امللكية الفكرية .وقد انلت ادلورة التدريبية اإجعاب املشاركني ،بفضل
النتاجئ املمتازة اليت حققهتا يف جمايل التوعية والتدريب.
 .7وقد سامهت سلسةل محالت التوعية يف اإذاكء الوعي بقضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ويف احلد من
التعدايت عىل امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير .وتدرك امجلارك الصينية رمغ لك يشء أأن اإذاكء الوعي بقضااي
امللكية الفكرية س يحتاج لفرتة طويةل وسيتطلب هجودا متواصةل .وتعزتم امجلارك الصينية خالل املرحةل القادمة اس تعراض
التجارب السابقة ،والتعّ من املامرسات الناحجة لسلطات امجلارك ا ألخرى حول العامل ،والتكيف بشلك نشط مع الزنعات
الاجامتعية والاقتصادية يف الصني ،ابلإضافة اإىل مواصةل الابتاكر يف الطرق واملقارابت اليت تعمتدها امجلارك الصينية خالل
محالت التوعية ،هبدف اإذاكء وعي امجلهور بقضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ،واملسامهة بنحو أأكرب يف
اسرتاتيجية التمنية القامئة عىل الابتاكر ،يف الصني.
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مدرسة حق املؤلف اليواننية  -رفع مس توى الوعي حبامية حق املؤلف يف مرحليت التعلمي الابتدايئ والثانوي
مسامهة من اإعداد منظمة حق املؤلف اليواننية ،ووزارة الثقافة والرايضة اليواننية

*

ملخص
منظمة حق املؤلف اليواننية ( )HCOيه السلطة اخملتصة اب ألمور املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اليوانن.
ويف  ،2014قامت املنظمة ابلتعاون مع فريق من املعلمني ،بوضع برانمج تعلميي بشأأن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
بعنوان "حق املؤلف" .وهيدف الربانمج اإىل رفع مس توى الوعي بني التالميذ بأأمهية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع
اليوم ،ومبغزاها بوصفها عنرصا أأساس يا يف تشجيع الإبداع والثقافة .ويف العام ادلرايس  ،2016-2015قررت املنظمة توس يع
نطاق الربانمج وإاثراء أأعامهل .ويف هذا الس ياق ،أأعدت املنظمة مرشوعا ُأطلق عليه" :مدرسة حق املؤلف اليواننية" .وحصل
هذا املرشوع عىل منحة من مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية ( ،)EUIPOمما أأاتح للمنظمة فرصة مواصةل تعزيز
الربانمج التعلميي ،وإاطالع املعلمني يف مجيع أأحناء اليوانن عىل املسائل املتعلقة حبق املؤلف .وهذه يه املرة ا ألوىل اليت يُنفذ
فهيا برانمج تعلميي من هذا النوع يف اليوانن بدمع من وزارة التعلمي والاحتاد ا ألورويب.

أأول .منظمة حق املؤلف اليواننية
 .1منظمة حق املؤلف اليواننية يه كيان قانوين ُأنشئ مبوجب القانون اخلاص ،خيضع إلرشاف وزارة الثقافة والرايضة.
ويه السلطة اخملتصة يف اليوانن ابملسائل ذات الصةل حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وتقوم املنظمة بعدة أأنشطة من بيهنا:
-

ا إلرشاف عىل مجعيات الإدارة امجلاعية ومجعيات حامية احلقوق امجلاعية ،وعىل مشاريع القوانني املتعلقة بقضااي
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
متثيل اليوانن يف الاحتاد ا ألورويب ويف احملافل ادلولية (مثل :املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ومنظمة
التجارة العاملية ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعّ والثقافة (اليونسكو))؛
تنظمي ندوات وفعاليات ومؤمترات لتدريب القضاة واحملامني و أأحصاب احلقوق ،وغريمه؛
توفري معلومات عامة للجمهور.

اثنيا .معلومات أأساس ية :الربانمج التثقيفي خالل العام ادلرايس 2015-2014
 .2يف عام  ،2014قامت املنظمة ،ابلتعاون مع فريق من املدرسني واخلرباء يف جمال التعلمي ،ابإعداد برانمج تعلميي رائد
بشأأن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة بعنوان "حق املؤلف واحلقوق اجملاورة" .ويس هتدف الربانمج تالميذ الصفني
اخلامس والسادس يف املدارس الابتدائية (هام الصفان ا ألخريان يف املرحةل الابتدائية).
 .3وهيدف الربانمج اإىل رفع مس توى الوعي بني التالميذ بأأمهية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع اليوم ،و أأمهيهتا
بوصفها عامال أأساس يا يف تشجيع الإبداع والثقافة .وتضم اجملموعة املس هتدفة املعلمني ،اذلين تُنرش الرساةل من خالهلم بني
التالميذ .وقد ُرشع يف تطبيق الربانمج التعلميي مبوافقة من وزارة التعلمي يف العام ادلرايس  ،2015-2014يف العديد من
املدارس يف مجيع أأحناء البالد .ونظمت املنظمة سلسةل من احللقات ادلراس ية يف مجيع أأحناء اليوانن من أأجل الرتوجي هل.
وشارك العديد من الكتَّاب والفنانني يف الفعاليات ،و أأسهموا بتجارهبم الشخصية عن أأثر حق املؤلف يف حياهتم وقدرهتم عىل
* الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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كسب العيش ومواصةل الإبداع وا ألداء بفضل امحلاية اليت يكفلها هذا احلق .ويمتثل هدف الربانمج يف فتح قناة اتصال بني
املنظمة واملعلمني وتوعيهتم بأأمهية حق املؤلف .ذلكل ،مت الرتكزي عىل التصالت الشخصية وإاقامة عالقات قامئة عىل الثقة.
ويمت تشجيع املعلمني عىل اس تخدام هذه املعلومات اجلديدة ،ليس لتدريس برانمج "حق املؤلف واحلقوق اجملاورة" فقط وإامنا
لإدراج مبادئ حامية حق املؤلف مضن مجموعة متنوعة من املواضيع التعلميية أأيضا .عالوة عىل ذكل ،مصمت املنظمة عالمة
جتارية للشعار املصاحب للربانمج التعلميي ( أأورفيوس -أأوكتوبس بويل اتلينتيس"ا ألخطبوط املتعدد املواهب").

اثلثا .مدرسة حق املؤلف اليواننية يف العام ادلرايس 2016 -2015
 .4يف العام ادلرايس  ،2016-2015جددت وزارة التعلمي موافقهتا عىل الربانمج التعلميي "حق املؤلف" .ومع ذكل،
قررت املنظمة هذا العام ،أآخذة يف الاعتبار جناح احللقات ادلراس ية للعام ادلرايس السابق ،التوسع يف نرش الربانمج
وإاثراء أأعامهل.
 .5وحصل املرشوع عىل منحة من (مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية) ،مما أأاتح للمنظمة فرصة مواصةل تعزيز
الربانمج التعلميي ،وإاطالع املعلمني يف مجيع أأحناء اليوانن عىل قضااي حق املؤلف .وتصف الفقرات التالية اجملالت الرئيس ية
ألنشطة ملرشوع "مدرسة حق املؤلف اليواننية".

أألف .الندوات
 .6مت هذا العام تنظمي  10حلقات دراس ية يف  10مدن خمتلفة للرتوجي للربانمج .وحرض احللقات ما يزيد عىل  400معّ.
واس هتدفت احللقات دراس ية معلمي املدارس الابتدائية والثانوية .ويف معرض الاس تفادة من خربة العام السابق ،مت اإدخال
تعديل عىل احللقات ليك تس توعب احتياجات املعلمني بصورة أأفضل ،وتتناول موضوعات وثيقة الصةل بعملهم يف الصف.
وإاضافة اإىل ذكل ،أأدى تنوع الكتَّاب والفنانني اذلين شاركوا يف ا ألحداث والتجارب الشخصية اليت تقامسوها اإىل اإجراء
مناقشات حية وممثرة .ول يقترص الهنج العام عىل تشجيع املعلمني عىل تنفيذ الربانمج التعلميي حفسب ،وإامنا جعلهم أأيضا عىل
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دراية بأأمهية امحلاية اليت يكفلها حق املؤلف ،من خالل تسليط الضوء عىل مدى تغلغل حق املؤلف يف عدد من أأنشطة
حياتنا اليومية ،وكيفية الاس تفادة من جوانب املرونة اليت يتيحها (مثل الاس تثناءات والتقييدات) .ويُذكر يف هذا الس ياق أأن
ا ألطفال حباجة اإىل إادراك أأن هناك سلسةل اإبداعية اكمةل وراء ا ألفالم واملوس يقى و أألعاب الفيديو والصور والكتب املفضةل
دلهيم ،وغريها ،وعلهيم احرتام هذا لكه اإذا اكنوا يريدون احلفاظ عليه.

ابء .مواد تثقيفية
 .7مت توزيع جمدل يتضمن مواد تثقيفية عىل اذلين حرضوا الفعاليات ،وعىل املدارس يف مجيع أأحناء البالد .ومت هذا العام
حتديث املواد املوزعة وإاثراهئا.

جمي .املوقع الإلكرتوينcopyrightschool.gr/
 .8مت اإطالق موقع اإلكرتوين  copyrightschool.grدلمع مرشوع "مدرسة حق املؤلف اليواننية" مع حمتوى اإلكرتوين
خياطب مجيع أأحصاب املصلحة .ويتضمن املوقع حمتوى حول حق املؤلف والتعلمي موجه اإىل طالب املرحلتني الابتدائية
والثانوية (أأس ئةل متكررة ،أألعاب اإلكرتونية ،أأرشطة فيديو ،كتيبات ،كتاب للرسوم الهزلية ،ملصقات ،اخل) ،وإاىل املعلمني
(برانمج تعلميي مع تعلاميت ،أأس ئةل متكررة ،كتيبات ،عروض ابور بوينت ،ملصقات ،أألغاز ،اختبارات ،وغري ذكل) ،اإىل
الآابء وا ألهمات (أأس ئةل متكررة) .ويتسم املوقع ابدليناميكية ،وجيرى حتديث حمتواه ابس مترار.

دال .أألعاب اإلكرتونية
 .9ن ُظمت ثالث مبارايت اإلكرتونية عن حق املؤلف ،ويه متاحة عىل املوقع الإلكرتوين للمرشوع .والغرض مهنا هو
مساعدة التالميذ عىل معرفة حق املؤلف بيامن يقضون أأوقاات مرحة ويمتتعون اب أللعاب .وجيدر ابذلكر أأن الشخصية الرئيس ية يف
لك من املوقع وا أللعاب الإلكرتونية هو أأورفيوس ا ألخطبوط اذلي ي ُس تخدم أأيضا كشعار للمرشوع.

هاء .فيديو رسوم املتحركة قصري عن حق املؤلف
 .10أأخريا وليس أآخرا ،مت معل فيّ رسوم متحركة قصري حول حامية حق املؤلف يف اإطار مرشوع "مدرسة حق املؤلف
اليواننية" .وصانع الفيديو هو فنان عاملي حصد العديد من اجلوائز ودليه ملف تعريفي مؤثر يف جمال ادلعاية والإعالن.
الس يد ابانجيوتيس راابس هو من أأبدع أأورفيوس ا ألخطبوط املتعدد املواهب ،اذلي مينح فنه مجليع اخمللوقات يف البحر .ومع
ذكل ،عندما اع ُترب معل ا ألخطبوط الفنان أأمرا مسلام به دون أأن يلكف أأحد نفسه عناء ماكفأأته ،اضطر ا ألخطبوط اإىل
البحث عن وسائل بديةل لكسب عيشه ،وترك احمليط دون فنون .وهكذا ،حتول احمليط اإىل ماكن رمادي ،عندئذ أأدركت
مجيع اخمللوقات مدى أأمهية أأن يمتكن أأورفيوس من كسب عيشه من فنه.
 .11ومن اجلدير ابذلكر أأن هذه يه املرة ا ألوىل اليت يمت فهيا تشغيل برانمج تعلميي من هذا النوع يف اليوانن ،بدمع من
وزارة التعلمي، .وقد قوبل الربانمج حىت الآن حبامس ودمع من مجيع ا ألطراف املعنية ،وساعد عىل تطوير عالقات وإاقامة
تعاون أأوثق بني حق املؤلف والتعلمي.
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جتربة هنغاراي يف توعية عامة امجلهور
مسامهة من اإعداد الس يدة روبريات ابل ،انئبة أأمينة اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد ،هنغاراي

*

امللخص
اإن اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد ) (NBACجملس تشاوري واستشاري اإفتايئ .و أأنشأأت حكومة هنغاراي هذا اجمللس
عام  2008بناء عىل مبادرة من املكتب الهنغاري للملكية الفكرية .وتركز خطة معل اجمللس عىل اإذاكء الوعي بني الش باب
ورواد ا ألعامل (ول س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة) .واش متلت أأنشطة اإذاكء الوعي اليت اضطلع هبا اجمللس لفائدة
الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل توفري املعلومات وإاسداء املشورة ألعضاء رابطة ش باب رواد ا ألعامل يف هنغاراي
( )FIVOSZوتنظمي الندوات ابلتعاون مع غرف التجارة ا إلقلميية .وتض ّمن العمل مع الش باب اإقامة خيام اإعالمية يف
همرجاانت املوس يقى ،وتنظمي محالت خماطبة مجهور ا ألطفال من خالل اإقامة معرض تفاعيل وزايرات للمدارس ،وإاجراء
مسابقة خاصة اب ألدوية املغشوشة .واش متلت محالت خماطبة امجلهور املوهجة اإىل عامة امجلهور عىل عقد ندوات أأثناء املعرض
ادلويل للفن يف بودابست وإاجراء مسابقة خاصة ابملعلمني لإعداد مواد تعلميية متعلقة ابمللكية الفكرية .وللمجلس موقعان عىل
الإنرتنت http://www.hamisitasellen.hu( :و،)http://www.hamisitasellen.huhamisgyogyszer/
وللمجلس كذكل صفحة عىل الفيس بوك ومدونة عن امللكية الفكرية والتقليد ،وهو يمتزي حبضور نشط يف وسائل الإعالم.

أأول .مقدمة عن اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد
 .1اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد  NBACجملس تشاوري واستشاري اإفتايئ قامئ عىل رشاكة بني القطاعني العام
واخلاص .و ُأنشئ اجمللس عام  2008مبوجب قرار حكويم ويعمل يف الوقت احلارض مبوجب املرسوم احلكويم
رمق  )XII.16( 2010/287بشأأن اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد (املرسوم احلكويم) .وير أأس اجمللس وزير العدل ،أأما انئب
الرئيس فهو رئيس مكتب امللكية الفكرية الهنغاري .ويتكفل مزيانيته مكتب امللكية الفكرية وتعمل أأمانته داخل املكتب.
وللجلس  21عضوا من الوزارات والهيئات العامة فضال عن امجلعيات املهنية وامجلاعات ذات املصاحل اخلاصة من القطاع
اخلاص.
 .2ومن همام اجمللس احملددة يف املرسوم احلكويم صياغة اسرتاتيجية وطنية وخطط معل ملاكحفة التقليد وإانفاذها ودمع
ا ألنشطة احلكومية املتعلقة ابملبادرات والربامج ادلولية وا ألوروبية ملاكحفة التقليد؛ وحتليل البياانت الإحصائية اخلاصة ابلتقليد
وترتيهبا ترتيبا مهنجيا؛ وتنظمي محالت توعية ونرش معلومات وتنس يقها ،ومتابعة تنفيذ هذه امحلالت؛ وتدريب املسؤولني يف
هيئات اإنفاذ القانون؛ واملشاركة يف صياغة التعديالت الترشيعية املتعلقة ابلإنفاذ يف جمال امللكية الفكرية.
 .3ووضع اجمللس خطة معل ملاكحفة التقليد للفرتة  ،2015-2011وقد أأصبحت جزء ًا من خطة "يدليك" املعنية
ابلسرتاتيجية الوطنية محلاية امللكية الفكرية .2016-2013
 .4وتدمج خطة العمل همام اجمللس احملددة يف املرسوم احلكويم وتُعرف ثالثة أأهداف رئيس ية ،مرتبة وفقا لثالثة أأراكن:
الركن ا ألول معين ابإنفاذ فعال؛ والركن الثاين معين مبس هتكل ومس تخدم ل إالنرتنت مس تنري؛ أأما الركن الثالث فهيدف اإىل اإثبات
ا ألمهية الاقتصادية ملاكحفة التقليد ومساعدة الرشاكت يف أأنشطهتا اخلاصة اب إلنفاذ .وللحد من العرض والطلب عىل املنتجات
املقدلة من الرضوري حتقيق اإنفاذ أأكرث كفاءة و أأن يكون املس هتكل ومس تخدم الإنرتنت مس تنريا.
* الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء مؤلفهتا وليست ابلرضورة عن أآراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
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 .5وتقسم خطة العمل الركن الثاين (مس هتكل ومس تخدم ل إالنرتنت مس تنري) اإىل جمالني اسرتاتيجيني وهام :اإذاكء وعي
امجلهور عامة وإاذاكء وعي الش باب .أأما الركن الثالث من خطة العمل املرتبط ابجلوانب الاقتصادية فيش متل كذكل عىل اإذاكء
الوعي بني رواد ا ألعامل (مع الرتكزي عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة).
 .6ويرشف اجمللس الوطين عىل أأنشطة اإذاكء الوعي وفقا للمرسوم احلكويم وخطة العمل .وبناء عىل هذين الصكني يعمتد
اجمللس أأيضا خطة معل خاصة به للك س نة .ووقع الاختيار للس نتني  2015و 2016عىل الش باب والرشاكت الصغرية
واملتوسطة بوصفهام فئتني مس هتدفتني هلام ا ألولوية.

اثنيا .أأنشطة اإذاكء الوعي اخلاصة ابجمللس
أألف .رواد ا ألعامل
 .7دعا اجمللس يف عام  2015رابطة ش باب رواد ا ألعامل يف هنغاراي اإىل املشاركة النشطة يف الفريق العامل املعين
ابملعلومات والتصالت املُنشأأ حديثا بغرض كفاةل حامية أأفضل للمس هتلكني وليك يكون املس هتكل مس تنريا بغية احلد من
الانهتااكت الإلكرتونية .وعُقدت حلقتا معل ألعضاء الرابطة بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية والإنفاذ والتوس مي.
 .8وزار اجمللس عىل مدار ا ألشهر الس تة املاضية غرفتني من غرف التجارة والصناعة ،حيث اس متعت الرشاكت الصغرية
واملتوسطة اإىل عروض عن املبادئ ا ألساس ية للملكية الفكرية والتوس مي والإنفاذ والتقليد بشلك عام ،و أأتيحت لها الفرصة
لتوجيه أأس ئةل اإىل خرباء اجمللس وطلب املشورة مهنم.
 .9وتعاونت مجعية رشاكت برامج احلاسوب ) (BSAواجمللس لس نوات عديدة عىل اإرسال رسائل اإعالمية نصف س نوية
اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة بغية لفت أأنظارها اإىل أأخطار اس تخدام برجميات جتارية خمالفة للقانون والرتوجي ملزااي
اس تخدام الربجميات القانونية.

ابء .الش باب
أأ)

املهرجاانت الصيفية

 .10ل غىن عن اإذاكء وعي الش باب لتغيري املواقف جتاه حامية امللكية الفكرية ،ولكام بد أأ التثقيف مبكر ًا زادت فعاليته.
فالش باب مبدع وفضول ومنفتح وهو معتاد عىل الآنية اليت تفرضها التكنولوجيا الرمقية ،والش باب مه املس هتلكون أأيضا.
 .11وقد شارك اجمللس يف بعض أأكرب املهرجاانت الصيفية يف هنغاراي (مثل همرجان زايغيت  Szigetوهمرجان فولت
 VOLTووادي الفنون  ،)Valley of Artsووفرت هذه املشاركة البيئة املواتية للتواصل مع امجلهور املس هتدف .ومتكن
اجمللس من املشاركة ابإقامة خمية ابملهرجاانت يرى زائروها املنتجات املقدلة ويلمسوهنا ويشاهدوهنا وحيصلون من العاملني
ابجمللس عىل معلومات بشأأن كيفية متيزي هذه املنتجات عن املنتجات ا ألصلية يف حياهتم اليومية .وحيرض الكثريون هذه
املهرجاانت لفرتة وجزية .ويتحىل الزائرون بقدر أأكرب من الانفتاح والتفاعل مع الرسائل اليت يوهجها اجمللس يف اإطار املهرجان
مقارنة ابلس ياقات ا ألخرى.
 .12والرساةل ا ألساس ية اليت يرغب اجمللس يف تقدميها اإىل زوار املهرجان يه أأمهية الوعي بأأن قرارات املس هتكل ترتتب
علهيا أآاثر اقتصادية ،و أأهنم اإن اشرتوا منتجات مقدلة فاإهنم ل يغشون أأنفسهم فقط ولكهنم خياطرون بصحهتم وسالمهتم
الشخصية أأيضا ،اإذ تتسم معظم املنتجات املقدلة بقةل اجلودة وقرص العمر ول تضمن للمس هتكل شيئا ،ومه برشاء هذه
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املنتجات يدمعون السوق السوداء واجلرمية املنظمة .ومن الرضوري أأن يكون املس هتكل عىل وعي بأأنه عندما يشرتي ولو
منتجا مقدلا واحدا فاإنه بذكل قد يبد أأ سلسةل من الآاثر السلبية اليت ل تقترص عىل حياته فقط بل تطال حياة أآخرين أأيضا.
 .13وحصل اجمللس عىل الكثري من التعقيبات من زوار املهرجان ولكها تشري اإىل اإجعاهبم الشديد برساةل اجمللس .بل اكنت
خمية اجمللس يه اخلمية الأكرث شعبية يف قسم  Civil Szigetأأي القسم اخملصص للسلطات وامجلعيات واملؤسسات ا ألخرى
يف املهرجان اليت ل تعمل أأساسا يف جمال اخلدمات الثقافية .وكتب العديد من الزوار رسائل يف دفرت الزوار .وتربهن هذه
الرسائل عىل أأن املعارض مفيدة و أأن العديد من الناس يعتربون املعركة ملواهجة التقليد شأأن خاص.
 .14ومن التحدايت املس مترة اليت تواجه فريق معل اجمللس جتديد املعارض وعرض اجلديد من ا أللعاب التفاعلية والربامج
املسلية لك س نة.
ب) املعرض والفصل ادلرايس املتنقل
 .15بد أأت مبادرة املعرض والفصل ادلرايس املتنقل بعد أأن أأتيحت ألحد مدريس املرحةل الثانوية فرصة الاطالع املتعمق
عىل معل اجمللس يف اخلمية اليت أأقاهما يف همرجان وادي الفنون ،وخرج املعّ بفكرة دلرس تفاعيل من شأأنه أأن يثري
اهامتم الطالب.
 .16اإذ هيمت طالب املدارس الثانوية ابملالبس وصيحات ا ألزايء ولكهنم ليسوا ابلرضورة عىل دراية مبخاطر رشاء املنتجات
املقدلة مبا يف ذكل اخملاطر احملمتةل اليت تهتدد حصهتم .وركز اجمللس عىل هذه الفئة العمرية احملددة يف عام  ،2015حيث أأقام
معرض ًا مدته شهرين يف مقر مكتب امللكية الفكرية و ّنظم عددا من احلصص اخلاصة يف املدارس ابس تخدام فصل درايس
متنقل يش متل عىل عنارص من املعرض .و أأاتح املعرض والفصل ادلرايس املتنقل للطالب فرصة حفص السلع املقدلة وزود
الطالب أأيضا مبعلومات مفصةل حتيي مضري املس هتكل فهيم وتنهبهم اإىل أأخطار املنتجات املقدلة وتعلمهم كيف يقولون "ل"
للمنتجات املقدلة.
 .17واس تضاف مكتب امللكية الفكرية مبساعدة الواكةل الهنغارية للملكية الفكرية  900 HIPAvilonطالب من مثاين
مدارس عىل مدار املرشوع .وتضمنت لك واحدة من الفعاليات املنعقدة لساعتني عروضا من خرباء يف جمال امللكية
الصناعية وحق املؤلف ،فضال عن العروض املقدمة من موظفي املصلحة الوطنية للرضائب وامجلارك ( .)NTCAوصيغت
العروض مبا يتوافق مع اهامتمات الطالب وجاءت مدعومة بامترين تفاعلية مقسمة عىل مخس حمطات ،مبا يف ذكل مكتب
"التنقيب" حيث متكن الطالب من أأن جيربوا بأأنفسهم كيف يقوم موظفو الرضائب وامجلارك بتفتيش الشاحنات اليت تصل
هنغاراي ابس تخدام مسابر التفتيش ،وطاوةل "اللمس" حيث تس ىن للطالب تعّ كيفية التعرف عىل املنتجات املقدلةُ .وصدم
الطالب عندما عرفوا أأن هواتفهم النقاةل حتمل العديد من الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي انهيك عن الربجميات.
وانلت خمية "مكعب روبيك" شعبية فوق العادة حىت عند أأكرث الطالب ً
جخال ،حيث متكن الطالب املهمتون مبعرفة مدى ما
تعلموه بشأأن امللكية الفكرية من اختبار معارفهم عند حمطة الاختبار التفاعيل.
 .18ولىق املرشوع جناح ًا بني الطالب اذلين سعدوا ابملشاركة يف ا أللعاب التفاعلية وابلس امتع اإىل العروض .وقرر اجمللس
مواصةل احملارضات التفاعلية عن امللكية الفكرية يف عام  2016بناء عىل جناح هذا املرشوع اذلي امتد لشهرين وعىل الاهامتم
اذلي أأبدته املدارس .وحىت هناية شهر مايو  2016أأقميت زايرة يف مثاين مدارس س بع مهنا تقع خارج العامصة بودابست.
ج) املسابقة اخلاصة اب ألدوية املغشوشة
 .19أأعلن اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد يف عام  2015عن مسابقة خاصة اب ألدوية املغشوشة لطالب املرحةل الثانوية.
وحصل اجمللس عىل عدد من املساهامت من ا ألطفال مهنا رسوم هزلية وعروض ومحةل ابس تخدام الفيديو وملصقات اخل.
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وسلمت ا ألمانة وقادة الفريق العامل التابع للمجلس اجلوائز للفائزين .وسوف يسعى اجمللس اإىل اس تخدام املصنفات املقدمة
كجزء من محالته املقبةل لإذاكء الوعي.
 .20ويف عام  2016سريسل اجمللس ملصقات اإىل الصيدليات لتكون وس يةل للفت انتباه املس هتلكني اإىل خماطر رشاء
ا ألدوية واملمكالت الغذائية من مصادر غري معلومة.

جمي .اإذاكء وعي امجلهور
 .21شارك اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد يف عايم  2013و 2015يف نقاش مائدة مس تديرة يف املعرض ادلويل للفن يف
بودابست .ونظم رئيس الفريق العامل املعين مباكحفة تقليد املصنفات الفنية وبعض أأعضاء الفريق يف حدث دام نصف يوم
واش متل عىل عروض قدهما هنغاريون وخشصيات دولية أأخرى ،ابلإضافة اإىل نقاش مائدة مس تديرة خبصوص موضوع التقليد.
ويف عام  2015انصب الرتكزي عىل قضية بيلرتاتيش ( )Beltracchiلزتوير اللوحات الفنية يف أأملانيا اليت اكنت حمط اهامتم
العديد من الزوار.
 .22ويف عام  2013أأجرى اجمللس مسابقة للمعلمني لإعداد مواد تدريس ية عن امللكية الفكرية .و أأتيحت مجيع املواد
التعلميية اليت مت تلقهيا أأثناء املسابقة ابجملان عىل موقع مكتب امللكية الفكرية الهنغاري .ولقت املسابقة جناح ًا كبري ًا ،حيث مت
تقدمي العديد من املرشوعات عالية اجلودة واملهمة عن موضوع امللكية الفكرية وعالقهتا اب ألدب وتكنولوجيا املعلومات
وموضوعات أأخرى مثل التارخي.
 .23و أأقام اجمللس عالقات معل قوية مع واكةل اإعالمية مسؤوةل عن صياغة البالغات الصحفية واملقابالت الصحفية
وإادارهتا .من بني مجةل أأمور .ويرتمج اجمللس وينرش البالغات الصحفية الصادرة عن ملرصد ا ألورويب للتعدايت عىل حقوق
امللكية الفكرية يف العديد من اجملالت واليت تشمل العديد من القطاعات .وييل اإصدار البالغات الصحفية مقابالت اإذاعية
أأو تلفزيونية كام يرتتب علهيا العديد من التقارير الإخبارية الإليكرتونية ويف الصحافة املطبوعة .وهيدف هذا املرشوع اإىل
اس هتداف الصحافة الاقتصادية والنوعية حسب نوع الرساةل املوهجة.
 .24ويوفر موقع اجمللس الرئييس عىل الإنرتنت ( )http://www.hamisitasellen.huأأخبار حملية و أأوروبية ودولية
عن أأشاكل الزتييف والقرصنة وامللكية الفكرية وينرش تقارير واس تقصاءات تتعلق هبذا اجملال ويُطلع امجلهور عىل مبادرات
الإنفاذ .ويكرس أأمهية خاصة لس هتداف فئات بعيهنا مثل رواد ا ألعامل واملس هتلكني والطالب واملعلمني والقامئني عىل اإنفاذ
القانون بغية تعريفهم بأآخر ا ألخبار عن أأنشطة اجمللس و أأخبار عن موضوعات تتصل ابلتعدي عىل امللكية الفكرية .ويوفر موقع
أآخر للمجلس مكرس لغش املنتجات ادلوائية ( )/http://www.hamisitasellen.hu/hamisgyogyszerمعلومات
وتسجيالت فيديو قصرية ومبادئ توجهيية موهجة اإىل املس هتكل العادي ملساعدته عىل جتنب املنتجات املزيفة أأو الإبالغ
عهنا .وللمجلس أأيضا صفحة عىل الفيس بوك (لها حاليا  3794متابع) وهل مدونة عن امللكية الفكرية والتقليد مصممة
خملاطبة الش باب.
 .25ويف س ياق أأس بوع بودابست للتصممي ويشارك اجمللس الواكةل الهنغارية للملكية الفكرية لك س نة بتخصيص يوم لتقدمي
املشورة اجملانية خبصوص حقوق امللكية الفكرية .وتنعقد الفعاليات يف مقهيى يتس ىن للجميع دخوهل وطرح سؤال عىل أأحد
خرباء اجمللس بشأأن املسائل ذات صةل ابمللكية الفكرية مع الاس متتاع ابحتساء القهوة وتناول الكعك .وخيتمت اليوم مبناس بة
ثقافية (مثل اإقامة حفل موس يقي يح).
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 .26وعقد اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد عدة اتفاقات تعاون يف عام  2015والنصف ا ألول من عام  ،2016بغية توحيد
اجلهود يف جمالت التصال وتنظمي املناس بات واملؤمترات وامحلالت .و أأبر اجمللس مؤخرا اتفاقات مع املكتب الوطين لسالمة
سلسةل الغذاء والرابطة املهنية لصناعة الس يارات يف هنغاراي وصندوق دمع اخلدمات الإعالمية ورابطة العالمات الهنغارية
ودائرة اخلدمات الإعالمية العامة (.)MTVA

WIPO/ACE/11/4
27

اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وزايدة الوعي هبا :جتربة مكتب براءات مجهورية لتفيا
من اإعداد الس يد أأرفيس غرينبريغس ،مدير مرشوعات ،مكتب براءات مجهورية لتفيا

*

ملخص
يقدم مكتب براءات مجهورية لتفيا (اذلي ي ُشار اإليه فامي ييل ابمس "مكتب الرباءات") خدمات تسجيل حقوق امللكية
الصناعية ،وهو مسؤول عن زايدة الوعي بشأأن امللكية الصناعية يف مجهورية لتفيا .وتصف هذه الوثيقة أأحدث أأنشطة
مكتب الرباءات وش ىت مبادراته اليت هتدف اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وإاىل تعريف اجملمتع يف لتفيا مبزااي اس تخدام
نظام امللكية الفكرية.

أأو ًل .مقدمة
 .1اإن تطوير نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية يطرح حتدايت كبرية لكثري من البدلان .فال بد أأن يكون نظام امللكية
الفكرية حديث ًا ،ليتناسب مع احتياجات املس تخدمني ،وليكفل حدوث تعاون فعال بني اجلهات احلكومية اخملتصة .وتصف
هذه الوثيقة مبادرات مكتب براءات مجهورية لتفيا (مكتب الرباءات) وأأنشطته يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.

اثني ًا .نبذة عن مكتب براءات مجهورية لتفيا
 .2مكتب الرباءات هو مؤسسة حكومية مسؤوةل عن منح حقوق امللكية الصناعية – مبا يف ذكل الرباءات والعالمات
التجارية والتصاممي الصناعية والتصاممي الطبوغرافية ملنتجات أأش باه املوصالت – ونرش معلومات عن امللكية الفكرية ،وزايدة
الوعي حبقوق امللكية الفكرية فامي بني املس تخدمني ،مبا يف ذكل الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم ،و أأحصاب ا ألعامل احلرة،
والطالب والش باب ،وا ألوساط الأاكدميية ،وحمامو الرباءات ،والقضاة .ويؤدي مكتب الرباءات املهام الآتية ،وفق ًا للواحئه:
 تسجيل مواد امللكية الصناعية، زايدة الوعي حبامية امللكية الصناعية وقميهتا، الوفاء ابلزتامات التفاقات ادلولية امل ُل مزمة مجلهورية لتفيا، تقدمي اخلدمات الإعالمية والاحتفاظ مبخزون من املعلومات املتخصصة يف جمال حامية حقوق امللكية الصناعية. .3وقد قام مكتب الرباءات منذ اإنشاءه بأأنشطة وبرامج متنوعة هتدف اإىل نرش معلومات عن امللكية الفكرية وزايدة
الوعي بني ش ىت فئات امجلهور امل ُس هتدَ ف .وقد ن ُ مفّذ العديد من هذه ا ألنشطة ابلتعاون مع ،أأو بدمع من ،املكتب ا ألورويب
للرباءات ( ،)EPOومكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية ( ،)EUIPOومنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) .وتُنفَّذ
مجيع هذه ا ألنشطة مبا يامتىش مع خطة العمل ،اليت جيري اإعدادها س نو ًاي ويُ ّم
صدق علهيا مدير مكتب الرباءات .وترسد خطة
العمل الفعاليات اليت سوف ينظمها مكتب الرباءات أأو يشارك يف تنظميها خالل العام.

* الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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 .4وابلإضافة اإىل الرشاكء ادلوليني ،يتعاون مكتب الرباءات بنشاط مع العديد من الرشاكء الوطنيني ،مهنم الغرفة الالتفية
للتجارة والصناعة ،والواكةل الالتفية لالستامثر والتمنية ،ووزارة العدل ،ووزارة الثقافة ،ومنظمة اإجنازات الش باب ،واجلامعات
يف مجيع أأحناء لتفيا ،وغريها.
 .5وفامي يتعلق اب ألنشطة املرتبطة ارتباط ًا مبارش ًا بأأمور الإنفاذ ،من الرضوري أأن نذكر أأن مكتب الرباءات ،بوصفه سلطة
متنح امللكية الفكرية ،ل يشارك مبارش ًة يف اإجراءات ا إلنفاذ .بيد أأنه ،يف الس نوات القليةل املاضية ،سهّل وساعد عىل تنظمي
العديد من ا ألنشطة التدريبية لصاحل الهيئات احلكومية املسؤوةل عن أأمور الإنفاذ ،مثل الرشطة وامجلارك واحملامك ،وابلتعاون
مع هذه الهيئات.

اثلث ًا .زايدة الوعي :أأبرز ا ألنشطة والتجارب السابقة
 .6من أأجل التشديد عىل قمية امللكية الفكرية وتكرمي الالتفيني اذلين يتقدمون بطلبات محلاية عالمات جتارية وطنية أأو
دولية ،ينظم مكتب الرباءات ،منذ عام  ،2013احلدث الس نوي املسمى "العالمة التجارية لهذا العام" ،حيث تُمنَح جوائز
خاصة للفائزين يف هذه املسابقة يف فئيت "العالمة التجارية لهذا العام – لتفيا" و"العالمة التجارية لهذا العام – العامل" .ويُقام
حفل توزيع اجلوائز يف اليوم العاملي للملكية الفكرية .و ُحي َّدد الفائزون من خالل تصويت امجلهور ( 50يف املائة) وتقيمي من مقبل
جملس خاص ( 50يف املائة) يتأألف من ممثلني عن مكتب الرباءات ،والغرفة الالتفية للتجارة والصناعة ،ومجعية املصممني
الالتفيني ،والبنك املركزي يف لتفيا ،ومجعية مريغا الالتفية .وميكن ملُودعي الطلبات أأن يتقدموا للمشاركة يف هذه املسابقة اإذا
اكنت عالمهتم التجارية قد ُ ّمسلت خالل الس نة التقوميية السابقة واكن ُمودع الطلب يقوم بأأنشطة اقتصادية يف مجهورية
لتفيا .وينظم مكتب الرباءات حلقة دراس ية بشأأن العالمات التجارية قبل بدء حفل توزيع اجلوائز ،من أأجل اإطالع
ا ألطراف املعنية عىل أأحدث التطورات يف هذا اجملال.
 .7وقد وقّع مكتب الرباءات خالل عايم  2015و 2016عىل اتفاقات تعاون مع ست جامعات ،مهنا جامعات من أأقالمي
لتفيا .وهتدف هذه املبادرة اإىل زايدة املس توى العام للمعرفة ابمللكية الفكرية يف هذه املؤسسات التعلميية ويف ا ألقالمي.
ويتعاون مكتب الرباءات مع هذه اجلامعات من خالل تنظمي فعاليات ،وتوفري مواد اإعالمية تتعلق ابمللكية الفكرية ،وتقدمي
استشارات ل ألطراف املعنية ،مثل أأحصاب ا ألعامل احلرة ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،والطالب وغريمه .ولك الفعاليات
اليت ت َُّنظم يف هذه اجلامعات ل جتذب الطالب وهيئة التدريس حفسب ،بل جتذب أأيض ًا العلامء والرشاكت الصغرية
واملتوسطة ،و أأحصاب ا ألعامل احلرة ،وموظفي البدلايت ،والفئات املس هتدفة ا ألخرى ،مما يسفر عن نس بة مشاركة كبرية
ويؤدي اإىل نرش املعلومات لش ىت الفئات املس هتدفة.
 .8ويف عام  ،2015نفَّذ مكتب الرباءات ،ابلتعاون مع مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية" ،مرشوع قانون
السوابق القضائية" اذلي ُمجعت خالهل أأمه القضااي يف جمال امللكية الفكرية .ويه متاحة الآن عىل الصفحة الرئيس ية ملوقع
مكتب الرباءات ويف قاعدة بياانت " "eSearch Case Lawاخلاصة مبكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية.
 .9ويف الفرتة من عام  2013حىت عام َّ ،2015نظم مكتب الرباءات أأكرث من  30حلقة دراس ية خمتلفة ،وشارك يف أأكرث
من  20معرض ًا دولي ًا ،و أألقى حمارضات يف عدة جامعات لتفية ،وق َّدم ادل َمع ملودعي الطلبات الالتفيني بشأأن كيفية اس تخدام
نظام حامية امللكية الفكرية يف لتفيا وخارهجا.
 .10ويشارك لك عام ما يقرب من  1500خشص يف الفعاليات اليت ينظمها مكتب الرباءات ،مما يدل عىل اهامتم اجملمتع يف
لتفيا ابمللكية الفكرية وحاميهتا.
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رابع ًا .خطة زايدة الوعي يف عام 2016
 .11يعزتم مكتب الرباءات أأن يُ مّنظم ويشارك فامي مجموعه  42فعالي ًة يف عام  ،2016مبا يف ذكل املسابقة الس نوية "العالمة
التجارية لهذا العام" ،وحلقة دراس ية ملوظفي امجلارك احملليني ،وحلقة دراس ية س نوية للقضاة ،وفعاليات يُ مّنظمها ابلتعاون مع
رشاكء دوليني .وسوف يُ مّنظم مكتب الرباءات العديد من احللقات ادلراس ية وحلقات العمل لفئات امجلهور املس هتدف
ا ألخرى ،مثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة وا ألوساط الأاكدميية والش باب ،وسوف يشارك يف العديد من املعارض ادلولية
بعروض تقدميية ُمص َّممة لتناسب خصوصيات لك معرض.
 .12ويتعاون مكتب الرباءات بنشاط مع املركز الالتفي للتدريب القضايئ ،وهو املؤسسة الوحيدة يف مجهورية لتفيا اليت
توفر التعلمي املس متر للقضاة وموظفي احملامك .وبد أأ مكتب الرباءات يف عام  2015تنظمي فعالية س نوية لتدريب القضاة وموظفي
احملامك ،ليك يُطلعهم عىل أآخر التطورات يف جمال امللكية الفكرية وليوفر هلم اإماكنية املشاركة يف مناقشات معلية مع خرباء،
بغية زايدة اجلودة الشامةل ألحاكم امللكية الفكرية.
 .13وقد توصل أأيض ًا مكتب الرباءات اإىل اتفاق مع امجلارك الالتفية لتنظمي فعالية خاصة ملوظفي امجلارك يف لك عام ،من
أأجل اإطالع املشاركني عىل أأحدث التطورات يف هذا اجملال ،وتثقيفهم بشأأن امللكية الفكرية و أأدوات الإنفاذ املتاحة ،وتقدمي
معلومات معلية من اخلرباء بشأأن كيفية التعرف عىل السلع املقدلة ،و إلطالعهم أأيض ًا عىل أأفضل املامرسات.
 .14وي ُس م ّّ مكتب الرباءات بأأن اس هتداف الش باب أأ ٌمر هم ٌم جد ًا يف ماكحفة التقليد والقرصنة .وذلكل يعزتم مكتب
الرباءات أأن يضع ،خالل عام  ،2016خط ًة محلةل توعية ابمللكية الفكرية تس هتدف الش باب عىل وجه التحديد ،لتعريفهم
ابلعواقب السلبية املرتتبة عىل القرصنة ورشاء السلع املقدلة وانهتااكت امللكية الفكرية .ومن املقرر أأن تبد أأ هذه امحلةل يف عام
.2017
 .15ومن أأجل زايدة مس توى الاس تغالل التجاري لالخرتاعات واس تحداث مجمع حملرتيف امللكية الفكرية يف جمال نقل
املعرفة من املؤسسات الأاكدميية ،سوف يشارك مكتب الرباءات ،مع إاس تونيا وليتوانيا ،يف أأحد مرشوعات الويبو التجريبية
هبدف اإجياد منوذج لتطوير قاعدة خرباء حمددة بشأأن نقل املعرفة والإدارة الاسرتاتيجية للملكية الفكرية يف منطقة البلطيق.
كرر العملية من مقبل املس تفيدين من املرشوع ،أأ ْي أأن املشاركني سوف يكونون
ومن املتوقع أأن ي ُس تنسخ هذا المنوذج و أأن تُ َّ
قادرين عىل العمل مكدربني يف هذا اجملال ،مما يضاعف تأأثري العملية يف جمالت ابتاكرية أأخرى.
 .16كام يتعاون مكتب الرباءات بنشاط مع مجعية املصممني الالتفيني ،ويه منظمة اإبداعية همنية جتمع بني متخصصني من
ش ىت جمالت التصممي .ومن املقرر أأن يكون التعاون ،خالل عام  ،2016بشأأن ثالث مبادرات )1( :يعزتم مكتب الرباءات
اإنشاء مناذج اتفاقات موحدة (للرتخيص ،وإانتاج التصاممي ،وتغيري امللكية ،والرسية) وجعلها متاح ًة عىل صفحته جما ًان ،وذكل
هبدف دمع املصممني الالتفيني اذلين يسجلون تصامميهم ،مع مراعاة حمدودية مواردمه و أأمهية هذه التفاقات يف أأنشطهتم
التجارية؛ ( )2ومكتب الرباءات هو أأحد أأعضاء جلنة التحكمي يف جائزة التصممي الس نوية؛ ( )3ومجعية املصممني الالتفيني يه
أأحد أأعضاء جلنة التحكمي يف مسابقة "العالمة التجارية لهذا العام".

خامس ًا.

مبادرات طويةل املدى

 .17يعزتم مكتب الرباءات أأن يواصل ،خالل الس نوات املقبةل ،فعالياته الس نوية ،اليت أأثبتت جناهحا يف املايض.
 .18ويف عام  ،2017سوف يُ َ
وىل اهامتم خاص بتقوية أأوارص التعاون مع وزارة التعلمي والعلوم ،من أأجل رفع مس توى
الوعي يف املدارس من خالل التأأكد من أأن امللكية الفكرية أأصبحت جزء ًا من املناجه ادلراس ية يف الربانمج التعلميي جبمهورية
لتفيا ،وليس هذا هو احلال يف الوقت احلارض .ومن املقرر أأن تش متل هذه املبادرة عىل عدة فعاليات تدريبية للمدرسني يف
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ريغا و أأقالمي لتفيا فض ًال عن اإعداد مجموعة أأدوات تدريس ية خمصصة للمدرسني ومواد تعلميية ل ألطفال اذلين يدرسون يف
املدارس الابتدائية والثانوية.
 .19ويعمل مكتب الرباءات حالي ًا عىل وضع اللمسات ا ألخرية يف اإعداد مجموعة ا ألدوات التدريس ية .وسوف تكون هذه
ا ألدوات مبثابة دليل ي َ
ُسرتشد به يف جمال امللكية الفكرية ويساعد املدرسني عىل اكتساب فهم أأفضل لكيفية تعلمي ا ألطفال
هذه ا ألمور .وسوف تكون املواد متوفرة جما ًان وسوف ت َُّوزع يف املنشأآت التعلميية جبمهورية لتفيا.
 .20ومن أأجل تشجيع ا ألطفال عىل الاهامتم بأأمور امللكية الفكرية وللهنوض ابلبتاكر والإبداع يف املدارس ،يعزتم مكتب
الرباءات تنظمي مسابقة بشأأن امللكية الفكرية .وسوف يكون ابإماكن املدارس املهمتة أأن تُ ّمقدم مرشوعات ،وسوف ت َُّقمي هذه
بناء عىل معايري ُم َ
حمكة و ُمعمتَدة .وسوف حيصل الفائزون يف هذه املسابقة عىل جائزة خاصة من مكتب الرباءات.
املرشوعات ً
 .21ونظر ًا ألن الرشاكت الصغرية واملتوسطة متثل حنو  99يف املائة من اإجاميل الرشاكت داخل مجهورية لتفيا ،يعزتم
مكتب الرباءات اإعداد برانمج خمصص وتنظمي فعاليات تليب الاحتياجات اخلاصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة عن طريق
اطالعها عىل فوائد اس تخدام نظام امللكية الفكرية وتقدمي التوجيه بشأأن الاس تغالل التجاري لالبتاكرات ،والاس تخدام
الفعال للملكية الفكرية ،فض ًال عن اإنفاذ امللكية الفكرية.

سادس ًا.

خامتة

 .22ما س بق هو وصف ألنشطة مكتب الرباءات ومبادراته الرئيس ية من أأجل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف مجهورية
لتفيا .ويف اخلتام ،يرى مكتب الرباءات أأن ماكتب امللكية الفكرية الوطنية تؤدي دور ًا حاسامً يف توفري بيئة يكون فهيا ا ألفراد
عىل عّ اتم بدور امللكية الفكرية ،وبكيفية اس تخداهما لصاحلهم ،وبكيفية اإنفاذها بكفاءة.
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برامج التوعية اليت تضطلع هبا املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي
مسامهة من اإعداد الس يد هكتور ابملاس يدا غودوي ،املدير العام ل إالدارة العامة ل إالنفاذ ،التابعة للمديرية الوطنية للملكية
*
الفكرية ،يف أأسونس يون (ابراغواي)

موجز
من العوامل الرئيس ية يف ماكحفة الفقر اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية بني ساكن ابراغواي ومتكيهنم من الاس تفادة مهنا .ولهذا
السبب ،وضعت املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي اسرتاتيجية تنفذها يف هذا الصدد ،وهدفها الرئييس هو توفري
التدريب والتوعية بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء ابراغواي .وتس هتدف هذه ا ألنشطة الطالب
واملدرسني يف املدارس الثانوية ،اإىل جانب ،موظفي اخلدمة املدنية ،والباحثني ،ومس تخديم نظام امللكية الفكرية .ونظر ًا
لنجاح تكل اجلهود ،أأعدت املديرية الوطنية للملكية الفكرية واس تحدثت ،من خالل الإدارة العامة ل إالنفاذ ،مشاريع جديدة
تركز عىل حق املؤلف والرباءات وغريها حىت يتس ىن للقطاعات املعنية بتكل اجملالت الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية.

أأو ًل .مقدمة
 .1اإن ا ألولوية الرئيس ية حلكومة ابراغواي يه ماكحفة الفقر بشلك حامس ،وقد قررت احلكومة اس تخدام امللكية الفكرية
كسالح اسرتاتيجي يف هذا املسعى .ومن أأجل ذكل ،أأنشأأت يف عام  2013املديرية الوطنية للملكية الفكرية ،لتكون مسؤوةل
عن امللكية الصناعية ،وحق املؤلف ،والإنفاذ .ولضامن الامتثال الفعال حلقوق امللكية الفكرية املكرسة يف الترشيع الوطين،
أأنشئت الإدارة العامة ل إالنفاذ داخل املديرية الوطنية للملكية الفكرية .ومع ًال ابملادة  13من القانون رمق  ،112/4798هتدف
تكل الإدارة اإىل ادلفاع عن حقوق امللكية الفكرية باكفة أأشاكلها.
 .2وينشئ املرسوم رمق  213/460ثالث اإدارات اتبعة ل إالدارة العامة ل إالنفاذ ،مهنا اإدارة الإرشاد والوقاية ،اليت هتدف اإىل
توفري التدريب والتوعية بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء ابراغواي .والإداراتن ا ألخراين هام الإدارة
املعنية مباكحفة القرصنة والتقليد ،والإدارة املعنية ابلوساطة والتحكمي.
 .3ويف اإطار تكل اجلهود ،تنظم حلقات دراس ية وحلقات معل عن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية لقطاعات خمتلفة يف
جممتع ابراغواي.

اثني ًا .اسرتاتيجية املديرية الوطنية للملكية الفكرية
 .4مبجرد بدء تشغيل املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف عام  ،2013أأنشأأت املديرية برامج تدريب وتوعية بشأأن
املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية بني ساكن ابراغواي ،ابعتبار ذكل من ا ألولوايت .و أأعدت أأنشطة متنوعة ملوظفي اخلدمة
املدنية ،والباحثني ،ومس تخديم نظام امللكية الفكرية.
* الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف وليست ابلرضورة وهجات نظر ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 1ميكن الاطالع عىل القانون رمق  4798املنشئ للمديرية الوطنية للملكية الفكرية ،عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13784
 2ميكن الاطالع عىل املرسوم رمق  2013/460اذلي ينظم القانون رمق  12/4798املنشئ للمديرية الوطنية للملكية الفكرية ،عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13796
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 .5كذكل ،من أأولوايت املديرية الوطنية للملكية الفكرية نرش املفاهمي الرئيس ية للملكية الفكرية ،والقواعد الوطنية
وادلولية احلالية للملكية الفكرية ،يف القطاعات غري املرتبطة مبارشة ابمللكية الفكرية .وعليه ،فقد مصم برانمج عام للتوعية
ابمللكية الفكرية حيث جيري تنفيذه عىل النحو املبني أأدانه.
 .6وعىل املدى القصري (منذ عام  ،)2013ن ُظمت أأنشطة للتدريب والتوعية بشأأن املفاهمي الرئيس ية للملكية الفكرية
ملدريس املدارس الثانوية وطالهبم اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  13و 18عام ًا .والهدف الرئييس من ذكل هو ضامن حصول
الش باب اذلين س يلتحقون قريب ًا ابجلامعة ،أأو بسوق العمل عىل مس توى أأسايس للمعرفة ابمللكية الفكرية .وتدريب املدرسني
هو هدف رئييس أآخر ،نظر ًا ل ألثر املضاعف لتدريب هؤلء املهنيني يف جمال امللكية الفكرية .ونظر ًا لس مترار املدرسني عادة
يف وظائفهم لس نوات عدة ،فاإن الربانمج س يعود ابلفائدة عىل عدد كبري من الطالب يف خمتلف الفصول.
 .7ويف ا ألجلني من املتوسط اإىل الطويل (منذ عام  ،)2018س يواصل الربانمج التعاون مع املؤسسات اليت ن ُظمت فهيا
من قبل أأنشطة ،سعي ًا اإىل توطيد الفصول ا ألساس ية ذات ا ألنشطة املتخصصة واملواضيعية.
 .8ويف نفس الس ياق ،أأجريت مناقشات مع وزارة التعلمي والثقافة هبدف اإدماج امللكية الفكرية يف املناجه وادلورات
ادلراس ية احلالية يف املدارس الثانوية ،حيث اإن املوضوع اختياري يف الوقت احلايل.
.9

ويلخص اجلزء املتبقي من هذا املقال بعض برامج التوعية.

اثلث ًا .مرشوع "اإنقاذ امللكية الفكرية" ،اذلي تنظمه املديرية الوطنية للملكية الفكرية ،ووزارة التعلمي والثقافة.
 .10عقب اتفاق بني املديرية الوطنية للملكية الفكرية ووزارة التعلمي والثقافة ،جيرى تنفيذ مرشوع "اإنقاذ امللكية الفكرية"
س نو ًاي ملدريس املدارس الثانوية يف مجيع أأحناء البدل.
 .11حلقات معل مع املدرسني :تنظم الفرق التقنية التابعة للمديرية الوطنية للملكية الفكرية ،ووزارة التعلمي والثقافة حلقات
معل لتوزيع مواد يف أأنساق رمقية بعنوان" التثقيف من أأجل اإنشاء امللكية الفكرية" ،عىل املدرسني واملدرسني الرئيس يني يف
املدارس الثانوية .وتسهل الفرق التقنية حتليل املواد من خالل تنظمي معل جامعي أأثناء التدريب ،لتشجيع مشاركة املدرسني
واملدرسني الرئيس يني وإااثرة اهامتهمم ابمللكية الفكرية هبدف رفع درجة الالزتام املدين لدلوائر التعلميية ،وإارساء احرتام امللكية
الفكرية بني طالب املدارس الثانوية.
 .12أأايم مع الطالب الش باب :كذكل ،تعقد اجامتعات مع طالب املدارس الثانوية لرفع درجة وعهيم ابمللكية الفكرية،
وتعزيز دورمه ا ألسايس يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للبرشية .وتُس تخدم اسرتاتيجيات مهنجية خمتلفة يف هذا
الصدد ،حيث تُقدم عروض مبشاركة خرباء امللكية الفكرية ،وتُعقد حماداثت مع ا أليقوانت الثقافية الوطنية واحمللية اليت ميكن
أأن تعرض خرباهتا الشخصية الناحجة ،وتُس تخدم كامنذج يقتدي هبا الطالب يف جمال اإنفاذ امللكية الفكرية.

 .13املواضيع
-

وضع امللكية الفكرية وفروعها يف س ياقها،
وقوانني ومعاهدات امللكية الفكرية اليت جرى الانضامم اإلهيا،
واملديرية الوطنية للملكية الفكرية :اإنشاءها وتنظميها،
وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛
وامللكية الصناعية،
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-

والعالمات التجارية ،والرباءات ،والتصاممي الصناعية ،واملؤرشات اجلغرافية،
والإنفاذ.

 .14وعقب جناح املرشوع ،أأضيفت دورات تدريبية منفصةل يف جمال امللكية الفكرية لطالب املدارس الثانوية ،مع الرتكزي
عىل عدم مرشوعية التقليد والقرصنة.
 .15وتظهر اإحصاءات حمدثة (من نومفرب  2013اإىل الآن) أأن التدريبات مشلت  2040مدرس ًا من مدريس املدارس
الثانوية يف  15اإقلاميً من أأقالمي البدل الريفية واحلرضية عىل حد سواء من أأصل  17اإقلاميً.
عالوة عىل ذكل ،شارك  3400طالب من طالب املدارس العامة واخلاصة يف أأنشطة التوعية اليت ن ُظمت يف مجيع أأحناء
ابراغواي.

رابع ًا .مرشوع "مس تجدات امللكية الفكرية"
 .16نظمت يف قاعة مؤمترات املديرية الوطنية للملكية الفكرية وحدة بعنوان "مس تجدات امللكية الفكرية" ألساتذة
اجلامعات .وخالل مثاين دورات ،امتدت لك مهنا لساعتني ،أأجريت مناقشات عن موضوعات مهنا العالمات التجارية،
والرباءات ،والرسوم والامنذج الصناعية ،وإانفاذ حق امللكية الفكرية ،والصناعات الإبداعية ،ومجعيات الإدارة امجلاعية،
والس ياسة الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.
 .17ويف نفس الس ياق ،توهجت أأيض ًا وحدة "مس تجدات امللكية الفكرية" اإىل موظفي اخلدمة املدنية العاملني يف
املؤسسات املرتبطة ابملديرية الوطنية للملكية الفكرية ،ومن بيهنا مكتب املدعي العام ،وإادارة امجلارك الوطنية ،والرشطة
الوطنية ،والإدارة الوطنية للرصد الصحي .وابلإضافة اإىل النظر بشلك أأكرث تعمق ًا يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية،
أأاتحت تكل ادلورات ملوظفي اخلدمة املدنية املعنيني ابمللكية الفكرية ،الفرصة لإقامة عالقات وتوطيد الروابط املهنية ،من
أأجل حتسني اخلدمات اليت تقدهما مؤسساهتم.
 .18كام أأجريت حماداثت للتوعية ،مبشاركة وزارة الصناعة والتجارة من خالل الواكلت ا إلقلميية حول العامل ،وابلتعاون مع
نيابة وزارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة .ون ُظمت أأربع حماداثت يف عام .2015
 .19كام نظمت اإدارة الإرشاد والوقاية حماداثت دلى اخلدمة الوطنية املعنية جبودة النبااتت والبذور وحصهتا ،وامجلعيات
التعاونية ،والكونغرس الوطين (الربملان).

خامس ًا.

مرشوع "سالمة ا ألغذية وأأفضل املامرسات يف التصنيع وامللكية الفكرية".

 .20نظمت خالل الفرتة من يناير اإىل مايو  ،2016أأربع حلقات معل يف خمتلف امجلعيات التعاونية يف ابراغواي عن
"سالمة ا ألغذية وأأفضل املامرسات يف التصنيع وامللكية الفكرية" .وقد شهدت حلقات العمل مشاركة العديد من العاملني
التقنيني يف امجلعيات التعاونية واحلكومة ،ممن يكفلون سالمة ا ألغذية ملنع املنتجات من ا إلرضار ابملس هتلكني.
 .21وقد وضعت هذه املبادرة ابلتعاون مع اإدارة التدريب دلى نيابة وزارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،واملعهد الوطين
للغذاء والتغذية .ويف اإطار الربانمج التشغييل الس نوي اذلي جيري تنس يقه مع هذه املؤسسات ،تقرر تنظمي أأنشطة مماثةل
حىت أأكتوبر  2016يف خمتلف املقار ا إلقلميية ،ليصل العدد الإجاميل حللقات العمل اإىل  11حلقة معل.
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سادس ًا.

التعاون مع مؤسسات عامة أأخرى

 .22تسعى أأيض ًا املديرية الوطنية للملكية الفكرية اإىل توفري التدريب والتوعية بشأأن اجلوانب الأكرث حتديد ًا للملكية الفكرية
ابلنس بة لقطاع الإنتاج من خالل التعاون مع املؤسسات العامة واخلاصة.
 .23ويف عايم  ،2015/2014نظمت املديرية الوطنية للملكية الفكرية أأايم ًا للتدريب يف جمال امللكية الفكرية (الرباءات)
ملوظفي الإدارة الوطنية للرصد الصحي التابعة لوزارة الصحة والرفاه الاجامتعي .وحتتفظ الإدارة الوطنية للرصد الصحي
ابلسجل الصحي للمنتجات الصيدلنية؛ وموظفوها التقنيون متخصصون يف جمايل الفحص والتفتيش الصحي.
 .24ويف عام  ،2015قدم أأيض ًا موظفون تقنيون متخصصون دلى املديرية الوطنية للملكية الفكرية سلسةل من حلقات
التدريب (ملدة مثانية أأايم) ملديرية املناجه العامة التابعة لوزارة التعلمي والثقافة ،بغية اإثراء املعارف النظرية ابمللكية الفكرية
للمشاركني حبيث يتس ىن هلم حتديث مواد التدريس ذات الصةل واس تحداث مواد جديدة.
سابع ًا.

حلقة دراس ية عن صياغة الرباءات (بدمع من الويبو)

 .25اس تضافت املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف مقارها ،مبشاركة الويبو ،حلقة دراس ية عن صياغة الرباءات للباحثني
اجلامعيني ويف جمال الصناعة ،وكذكل لوالكء الرباءات وذكل يف الفرتة من  18اإىل  20أأبريل .2016
 .26ومن املقرر تنظمي هذه احللقة س نو ًاي خالل الس نوات املقبةل .كام جيري الإعداد لتنظمي "دورة تدريبية للمدربني يف جمال
امللكية الفكرية" .وستُبذل تكل اجلهود ابلتعاون مع جامعة أأسونس يون الوطنية ومركز ايتايبو للتكنولوجيا.

اثمن ًا .مرشوع "انراجنايت"
 .27لكمة "انراجايت" اليت تطلق عىل هذا املرشوع يه مصطلح ابراغواين غاراين مبعىن "شديد الربتقالية" ،واملرشوع
عبارة عن سلسةل من املبادرات الرامية اإىل تعزيز القدرة التنافس ية ل ألفراد والهنوض هبا يف الصناعات الإبداعية ويه
الصناعات اليت تقود التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ،ومن مث تاكحف الفقر من خالل ا ألصول الرئيس ية غري امللموسة
للملكية الفكرية اليت تقوم علهيا تكل الصناعات.

أألف .موس يقى "انراجنايت"
ُ .28أعد مرشوع "موس يقى انراجنايت" مجلع اكفة اجلهات املعنية بصناعة موس يقى ابراغواي ،من أأجل حتديد وحتليل
العوائق ،ابلإضافة اإىل تنس يق القطاع وتعزيز قدرته ،مع الرتكزي بوجه خاص عىل أأفضل الس بل لالنتفاع ابمللكية الفكرية يف
جمال املوس يقى.
 .29وملدة ثالثة أأايم (من  28اإىل  30أأبريل  ،)2015مجعت هذه املناس بة مؤلفني ،وملحنني ،وتقنيني.
 .30و أأمه املواضيع اليت انقشها املدربون الس تة يه:
 ترخيص احملتوى احملمي مبوجب حق املؤلف يف البيئة الرمقية ( سانتياغو شسرت من ش ييل)؛ وإادارة الإنتاج (ماريو بروير ،من ا ألرجنتني)؛ -واملوس يقى والتلفزيون (نيكولس ريبيتو ،من ا ألرجنتني).
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 .31وقد تضمن امللتقى معرض ًا مض  19عارض ًا للمنتجات واخلدمات .كام مض املعرض موس يقي البدل ،ومهنم تسع فرق
وطنية ذات أأساليب موس يقية خمتلفة ،وبلغ عدد احلضور ما يقرب من  1500خشص.

ابء" .الربامج احلاسوبية والتطبيقات و أألعاب الفيديو الناراجنايت"
 .32ن ُظم ملتقى أآخر وهو "الربامج احلاسوبية والتطبيقات و أألعاب الفيديو الناراجنايت" حيث مض اكفة اجلهات املعنية يف
جمال صناعة الربامج احلاسوبية وذكل ملناقشة مشالكت القطاع ،وتطوير قدراته ،مع الرتكزي بوجه خاص عىل أأفضل الس بل
لالنتفاع ابمللكية الفكرية يف صناعة الربامج احلاسوبية.
 .33وقد اجتذب امللتقى ،اذلي ن ُظم بدمع من الويبو خالل يويم  16و 17مارس  213 ،2016مشاراكً و أأداره س تة
مدربني ( أأربعة وطنيني ،وخبريان من الويبو) .واكنت أأمه املواضيع املطروحة:
 حق املؤلف وامحلاية القضائية للربامج احلاسوبية والتطبيقات (ويلسون ريوس من كولومبيا)؛ والهيلك العاملي لصناعة أألعاب الفيديو (دافيد غرينس بان ،من الولايت املتحدة ا ألمريكية)؛ وكيف تسجل برانجمك احلاسويب (ابتريش يا س تانيل ،من ابراغواي). .34واقرتن امللتقى مبعرض عرضت من خالهل عرش رشاكت دامعة للملتقى منتجاهتا وخدماهتا ،وبلغ عدد احلضور ما يقرب
من  600خشص.
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محالت التثقيف والتوعية ابمللكية الفكرية اليت يقوم هبا مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني
مسامهة من اإعداد الس يدة جوزفني رميا سانتياغو ،مدير عام مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني

*

ملخص
ظل نظام امللكية الفكرية عىل ادلَّ وام تقريب ًا موضوع ًا ُمهبامً حىت يف نظر أأفراد اجملمتع اذلين من املفرتض أأهنم مه املس تفيدون من
هذا النظام .ويضطلع مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني (املكتب) ابدلعوة اإىل إارشاك الش باب والقطاعات ذات الصةل يف عامل
امللكية الفكرية لتحقيق هدفني ،أأل وهام :غرس قمية احرتام امللكية الفكرية يف النفوس ،و ّ
احلث عىل الإبداع والابتاكر .وعىل
مدى الس نوات الثالث املاضيةَّ ،نظم املكتب خماميً ش بابي ًا س نو ًاي عن امللكية الفكرية ،و أأنشطة أأخرى للتوعية ابمللكية
الفكرية.
اإن غرس بذرة امللكية الفكرية فامي بني الش باب و أأرسمه والناس يف بيئهتم سوف يؤيت مثاره املمتثةل يف عامل عىل وعي ابمللكية
الفكرية يف املس تقبل .مفا ن ُع مل ّمه لش بابنا اليوم بشأأن أأمهية احرتام امللكية الفكرية سوف يكون هل تأأثري كبري يف املواقف اليت
سيتخذوهنا والقمي اليت س يحملوهنا طوال حياهتم.

أأو ًل .مقدمة
 .1اإن رفع مس توى الوعي بوظائف نظام امللكية الفكرية وأأمهيته يف بناء ا ألمة اكن ،ول يزال ،صيحة حرب هيتف هبا
معظم ماكتب امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .وغالب ًا ما ظلت أأعامل نظام امللكية الفكرية موضوع ًا ُمهبامً حىت يف نظر أأفراد
اجملمتع اذلين من املفرتض أأهنم مه املس تفيدون من نظام امللكية الفكرية .بل حىت أأولئك اذلين ينتفعون ابمللكية الفكرية يف
حياهتم اليومية ،عىل وجه اخلصوص ،يكون مس توى معرفهتم بدور امللكية الفكرية منخفض ًا جد ًا عندما يبتكرون منتجات
جديدة أأو يُنش ئون خدمات جديدة .ويسهم هذا الوضع يف اخنفاض مس توى الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية ،وزايدة
انهتااكت امللكية الفكرية .وبوجه عام ،ل يكون مس تخدمو املنتجات أأو اخلدمات احملمية مبوجب حقوق امللكية الفكرية
ُمدركني أأو ُم ّمقدرين ملا يبذهل ا ألفراد املوهوبون واملتفوقون من موهبة ووقت ومال يف اس تحداث هذه املنتجات أأو اخلدمات
من خالل معليات اإبداعية وابتاكرية وخالقة.
 .2وبسبب وجود هذه الفجوة الشاسعة يف الوعي ابمللكية الفكرية يف الفلبني ،أأصبح التثقيف والتوعية ابمللكية الفكرية
من العنارص احلامسة فامي يقوم به مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني من برامج و أأنشطة تنفيذ ًا لوليته املمتثةل يف اإدارة نظام
ملكية فكرية يتسم ابلفعالية والكفاءة يف البدل .وذلكل رشع املكتب يف تنفيذ برامج و أأنشطة لتقدمي امللكية الفكرية اإىل
الفلبينيني .وهذا املطمح ،يف الواقع ،جز ٌء ل يتجز أأ من رؤية املكتب الثالثية ا ألبعاد ملا س تكون عليه الفلبني من وع ٍي ابمللكية
الفكرية يف نظام ملكية فكرية واحض ودميقراطي و ُم َّ
وهجة حنو التمنية حبلول عام .2020
 .3وقد وسع املكتب حمور أأنشطة التثقيف والتوعية ابمللكية الفكرية خارج حدود الفئات املس هتدفة بوجه عام ،وذكل من
أأجل إارشاك ومشول مجيع أأحصاب املصاحل املعنيني ابمللكية الفكرية يف محلته الإعالمية .ففي املايض ،اكن معظم املس تفيدين مما
يقوم به املكتب من محالت التوعية ابمللكية الفكرية مه ُمنتجو امللكية الفكرية و أأحصاب الرشاكت ،ل س امي املؤسسات الصغرية
وسع نطاق انتشار أأنشطته
واملتوسطة واملتناهية الصغر .ورمغ أأن هذه القطاعات ل تزال ذات أأمهية قصوى ،فاإن املكتب قد َّ
ليشمل الش باب وغريمه من ا ألطراف الفاعةل الرئيس ية.
*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلفة وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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اثني ًا .امللكية الفكرية من أأجل الش باب :برانمج الش باب املدافع عن امللكية الفكرية ()YIPA

 .4يف أأوائل القرن الثامن عرش ،شدَّد ادلكتور خوس يه ريزال – بطل الفلبني القويم – عىل أأمهية دور الش باب يف بناء
ا ألمة حيامن قال إان "الش باب أأمل الوطن" .وهذه حقيق ٌة يُقر هبا معظم البدلان ،ومن َّمث فاإن الاستامثر يف تثقيف الش باب
وما يرتبط به من أأنشطة يكون دامئ ًا عىل جدول ا ألعامل الرئييس للمسؤولني احلكوميني .فالش باب الفلبينيون اليوم مه علامء
البدل وابحثوه وخمرتعوه ومبدعوه ورجال أأعامهل يف املس تقبل ،ويُعترب هؤلء الش باب من أأكرب مس هتليك منتجات مثل
املالبس أأو اللوازم املدرس ية أأو الكتب أأو املوس يقى أأو ا ألفالم .ومع أأخذ هذه احلقائق يف الاعتبار ،وضع مكتب امللكية
الفكرية يف الفلبني تصور ًا ملرشوع الش باب املدافع عن امللكية الفكرية ( .)YIPAوذلكل فاإن دعوة املكتب اإىل إارشاك
الش باب يف عامل امللكية الفكرية لها هدفان ،أأل وهام :غرس قمية احرتام امللكية الفكرية يف نفوس الش باب ،وحهثّ م عىل
الإبداع والابتاكر.
 .5و ألنه مل يكن من املمكن تعممي موضوع رمسي من موضوعات امللكية الفكرية يف املدارس الثانوية ومؤسسات التعلمي
العايل ،بد أأ املكتب ،يف أأكتوبر  ،2013خماميً ش بابي ًا س نو ًاي عن امللكية الفكرية ملدة يومني يف اإطار مرشوع الش باب املدافع
عن امللكية الفكرية .ويف البداية ،اكنت مدارس العلوم الثانوية مس هتدف ًة للمشاركة يف املرشوع ،ألن هذه املدارس يه امل ُنتجة
ل ألحباث اليت من املرحج أأن تسفر عن ملكية فكرية .ويمتثل الهدف ا ألسايس للمرشوع يف تشجيع الطالب ومتكيهنم ليكونوا
قاد ًة ليس يف جمالهتم الأاكدميية حفسب ،بل أأيض ًا يف ادلعوة اإىل فهم امللكية الفكرية واحرتاهما .وفامي ييل ا ألهداف احملددة:
-

اإاتحة الفرصة للطالب املشاركني ل إالملام ابمللكية الفكرية،
وغرس قمييت الإبداع واحرتام حقوق امللكية الفكرية يف نفوسهم،
وتكوين ش بكة من الش باب املدافعني عن امللكية الفكرية من ش ىت املدارس،
وإانشاء منظمة تضم الش باب املدافعني عن امللكية الفكرية،

WIPO/ACE/11/4
38

ّ
وحث الش باب عىل اختيار همنة تُعىن ابمللكية الفكرية عناي ًة شديد ًة.
 .6وا ألنشطة املضطلع هبا متنوعة ،بدء ًا من الإملام ابمللكية الفكرية ،وصو ًل اإىل التعبري عن اإبداع املشاركني وبراعهتم.
 .7ويمتثل منتاج اخملمي يف خطة معل واقعية بشأأن الكيفية اليت ميكن أأن ينقل هبا املشاركون اإىل زمالهئم يف الفصل ادلرايس
واملدرسة ما اكتس بوه من معرف ٍة ابمللكية الفكرية .ويقدم املشاركون خطط ًا ل ألعامل وا ألنشطة اليت تدمع برانمج التوعية
ابمللكية الفكرية معوم ًا ،مبا يف ذكل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .ويلزتم مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني من جانبه بدمع
ا ألنشطة من خالل تقدمي املساعدة التقنية وادلمع املايل ابلقدر الالزم.

 .8ويؤدي املشاركون ميني الانضامم اإىل "الش باب املدافع عن امللكية الفكرية" ،وي ُسمح هلم رمسي ًا ابلنضامم اإىل الش بكة
خالل القمة الس نوية الوطنية إلنفاذ امللكية الفكرية اليت ينظمها مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني يف شهر أأكتوبر .ويف عام
 ،2015اس تضافت الفلبني اجامتعات منتدى التعاون الاقتصادي دلول أآس يا واحمليط الهادئ (ا ألبيك) ،و ُمسح ابدلخول
للش باب املدافع عن امللكية الفكرية ( )YIPAمن جزيرة سيبو قبل مندويب فريق خرباء ا ألبيك املعين حبقوق امللكية الفكرية.
ويف هذه املناس بة ،شدَّد خوس يه اببلو اكستيلو – وهو أأحد ممثيل الش باب املدافع عن امللكية الفكرية – يف لكمته عىل أأن
"تعريف الطالب ابمللكية الفكرية جيب أأن يكون اخلطوة ا ألوىل يف هذه العملية .فيجب أأن يعرف لك طالب حقوق امللكية
الفكرية وكيفية حاميهتا للملكية الفكرية اخلاصة بلك طالب .حق ًا ،الوعي هو اخلطوة ا ألوىل للتغيري والتحول".
 .9ويف أأثناء الاحتفال ابليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف هذا العام يوم  23أأبريل  ،2016اطلع الش باب املدافع عن
امللكية الفكرية عىل مزيد من أأنشطة امللكية الفكرية عن طريق التفاعل مع غريمه من املشاركني وزوار معرض وسوق عن
امللكية الفكرية .هذا ابلإضافة اإىل مشاركهتم يف ش ىت الفرص التدريبية لتعزيز معرفهتم ابمللكية الفكرية وللحفاظ عىل الزمخ
اذلي حتقق خالل اخملمي اذلي اس متر ملدة يومني.
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 .10وفامي ييل بعض ا ألنشطة اليت قام هبا الش باب املدافع عن امللكية الفكرية يف مدارسهم بني عايم  2013و:2015
 حلقات دراس ية للتوعية ابمللكية الفكرية مع خرباء من مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني، وإانشاء نوادي امللكية الفكرية (توجد مخس مدارس دلهيا ابلفعل نواد رمسية للملكية الفكرية)، والرتوجي للملكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت من خالل فيس بوك ويوتيوب ومدوانت اإلكرتونية، ومسابقات امللكية الفكرية مثل اختبارات امللكية الفكرية ،وكتابة املقالت ،وتصممي امللصقات، والعرض الفعال للملكية الفكرية اخلاصة ابلطالب الزمالء يف املعارض املدرس ية، وإاقامة جدران حرية امللكية الفكرية حيث ميكن للطالب كتابة أأفاكرمه بشأأن امللكية الفكرية، ونرش مواد اإعالمية عن امللكية الفكرية أأو ابتاكر مواد مسعية برصية عن أأمهية امللكية الفكرية للطالب أأو الكا ألمرين.
 .11وللتعرف بشلك حصيح عىل اجلهود اليت بذلهتا ش بكة الش باب املدافع عن امللكية الفكرية التابعة ملكتب امللكية
الفكرية يف الفلبني ،أأطلق املكتب ،يف عام  ،2015مسابق ًة بشأأن تسويق امللكية الفكرية والرتوجي لها للش باب املدافع عن
امللكية الفكرية جبوائز نقدية للفائزين الثالثة ا ألوائل تبلغ  50أألف بزيو فلبيين للمركز ا ألول ،و 30أألف بزيو فلبيين للمركز
الثاين ،و 20أألف بزيو فلبيين للمركز الثالث.
 .12ويف الوقت احلايل ،تشارك يف ش بكة الش باب املدافع عن امللكية الفكرية تس ُع مدارس اثنوية من منطقة العامصة
الوطنية وس ب ٌع من منطقة فيساايس.

اثلث ًا .امللكية الفكرية من أأجل ا ألرسة
 .13املزنل وحد ٌة جممتعي ٌة همم ٌة فهيا ت ُ َّ
شلك ق ُمي ا ألطفال وتتكون خشصياهتم وأآداهبم و أأخالقهم يف أأثناء منومه وحتوهلم اإىل
أأعضاء يف اجملمتع .وذلكل فاإن قمييت الصدق والاحرتام تبدأآن من املزنل ،متام ًا مثل أأعامل الرب .ورمغ أأن امللكية الفكرية قد تبدو
للطفل و أأرسته موضوع ًا جمرد ًا ومقصور ًا عىل فئة معينة ،مفن الطبيعي تعلمي الطفل عدم أأخذ ما ميلكه الآخرون من دون اإذهنم.
وجيب أأن يُغرس احرتام ملكية الآخرين يف ذهن ا ألطفال .و ألن امللكية الفكرية ل حتظى ابلفهم والاحرتام الاكملني ،و ألن لك
فرد يف اجملمتع هو ابلرضورة أأحد أأفراد أأرسة معينة ،فال بد من اس هتداف جذور اجملمتع وتعريف ا ألرسة ابحرتام امللكية الفكرية.
وميكن حتقيق ذكل من خالل تبس يط ا ألنشطة والامترين وجعلها مثري ًة.
املكتب دراس ًة جتريبي ًة بشأأن أأنشطة اإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية داخل نطاق ُأرس الش باب
 .14أأو ًل ،سوف ُجيري ُ
املكتب أأن أأفضل وقت لتنفيذ
املدافع عن امللكية الفكرية ،بُغية اإنبات بذرة سوف ينساب تأأثريها عىل أأرس أأخرى .ويدرك ُ
هذا املرشوع هو خالل العطةل املدرس ية وحيامن يكون الآابء موجودين .ويمتثل التحدي يف وجود عدد كبري من أأرس الش باب
املدافع عن امللكية الفكرية للمشاركة يف الوقت نفسه.
املكتب رشاك ًة مع مجعية قطاع
 .15اثني ًا ،يف أأثناء الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  26أأبريل  ،2016أأقام ُ
ا ألفالم السيامنئية ( )MPAلإطالق مسابقة يف صنع الفيديوهات للطالب ادلارسني للتصوير السيامنيئ .واكن املوضوع
الرئييس للفيديو اذلي تبلغ مدته  60اثنية هو "الثورة عىل قرصنة ا ألفالم" .وجيب أأن تكون للفيديو رساةل توحض ملاذا جيب
احرتام حقوق امللكية الفكرية ل ألفالم.
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 .16وإادرااكً من املكتب لفرصة نقل الوعي اإىل أأفراد أأرس املتسابقني ،فاإنه يقدم جائز ًة خاص ًة للفيديو اذلي يصور عىل
أأفضل وجه رسا ًةل تدعو اإىل احرتام امللكية الفكرية مع أأفراد ا ألرسة كهدف لتصممي التصالت .والفيديو الفائز هبذه اجلائزة
اخلاصة سوف ي ُس تخدم يف محةل التوعية ابمللكية الفكرية اليت تس هتدف ا ألرس .وسوف تنهتيي املسابقة يف سبمترب .2016

رابع ًا .امللكية الفكرية من أأجل النساء :مجموعة "النساء يف جمال امللكية الفكرية" ()Win IP
 .17هيدف هذا املرشوع اإىل تكوين مجموعة من النساء اللوايت سوف يدعون اإىل تعزيز حقوق امللكية الفكرية واحرتاهما
من خالل مرشوع "النساء يف جمال امللكية الفكرية" ( .)Win IPوسوف يأأيت أأعضاء مرشوع "النساء يف جمال املليكة
الفكرية" من الواكلت ا ألعضاء الثين عرش للجنة الوطنية املعنية حبقوق امللكية الفكرية ( ،)NCIPRوسوف يضطلعون
بتعزيز امللكية الفكرية يف واكلهتم بدمع من مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني.
 .18ومن املتوقع ،عىل وجه التحديد ،أأن يصبح مرشوع "النساء يف جمال امللكية الفكرية" رشياكً للجنة الوطنية املعنية
حبقوق امللكية الفكرية يف براجمها و أأنشطهتا اخلاصة ابلتوعية والتثقيف والرتوجي يف جمال امللكية الفكرية.
 .19ويمتثل الهدف الطويل ا ألجل للمرشوع يف توس يع نطاق مرشوع "النساء يف جمال امللكية الفكرية" ليشمل واكلت
حكومية أأخرى ،وقطاع ا ألعامل ،ومؤسسات أأاكدميية وحبثية ،وغريها من الواكلت غري احلكومية.

خامس ًا .امللكية الفكرية من أأجل عامة الناس
تب ،وارحب من امللكية الفكرية!
أألفْ ّ .
تعّ ،وكن ُم َمكَّن ًا ،و َّ
تب ،وارحب من امللكية الفكرية!" ( )!L.E.A.P IPهو حلقة دراس ية توجهيية
 .20اإن مرشوع " ّ ْ
تعّ ،وكن ُم َمكَّن ًا ،و َّ
أأساس ية ملدة ساعتني بشأأن امللكية الفكرية ويه ت َُّنظم ابنتظام مرتني يف الشهر يف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني .وتُر مكّز
لك حلقة عىل جمال ُمحدَّد من جمالت امللكية الفكرية ،أأ ْي براءات الاخرتاع ،والعالمات التجارية ،وعالمات اخلدمة ،وحق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ومنوذج املنفعة ،والتصاممي الصناعية .وتس هتدف احللقة ادلراس ية أأولئك اذلين دلهيم فهم قليل
للملكية الفكرية أأو ليس دلهيم فهم لها عىل الإطالق ،وتُقام احللقة ادلراس ية بلغة دارجة ميكن فهمها بسهوةل.
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ابء .حلقات دراس ية خاصة بشأأن امللكية الفكرية
 .21يس تفيد املكتب كذكل مما بينه وبني قطاعات صناعية حمددة من ُألفة نسبية لتنظمي حلقات دراس ية وحلقات معل مع
هذه القطاعات ذات املصلحة اخلاصة .وتشمل هذه القطاعات قطاع الرسوم املتحركة ،واملوس يقى والنرش ،واملامرسة الطبية،
وا ألداء ،وتصنيع الس يارات ،وإانتاج ا ألدوية ،وغريها .ويف هذا النشاط ،سوف يكون توجه العرض المتهيدي ُمركَّز ًا عىل
مصاحل مجموعة معينة وسوف يمتثل الهدف الهنايئ يف تثقيفهم بشأأن امللكية الفكرية ،بل وبشأأن حقوقهم أأيض ًا.

سادس ًا.
()ITSO

امللكية الفكرية من أأجل مؤسسات التعلمي العايل :برانمج مكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا

 .22برانمج مكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا ( )ITSOهو برانمج أآخر يدمع مبارش ًة حماو َةل مكتب امللكية الفكرية يف
الفلبني الوصول اإىل الش باب اذلين مه يف النظام التعلميي .ويف حني أأن الربانمج هيدف اإىل مساعدة مؤسسات التعلمي العايل
عىل حتقيق مس توى معني من التطور يف جمال البحوث من خالل تكوين الكفاءات يف جمال البحث عن املعلومات املتعلقة
ابلرباءات واملقاضاة والاس تغالل التجاري ،أأصبح مكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا كذكل قنا ًة قوي ًة يصل من خاللها مكتب
امللكية الفكرية يف الفلبني اإىل طالب مرحةل التعلمي العايل .وبدمع من برانمج مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر اخلاص ابلويبو،
انطلق مكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا يف الفلبني يف اجلزء ا ألخري من عام  ،2010و أأصبح الآن أأحد الربامج املرموقة ملكتب
امللكية الفكرية يف الفلبني .ويوجد الآن  71مؤسسة تعلميية مشاركة يف هذا الربانمج ،بعضها من أأكرب املؤسسات يف البدل.
ومن بني املؤسسات الأاكدميية املوجودة يف الش بكة البالغ عددها  71مؤسسة ،بد أأت ابلفعل  36مؤسسة مهنا ( 50.7يف
املائة) يف تدريس كيفية القيام بعمليات البحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات ذات الصةل ابلهامتمات البحثية للطالب يف
دورات العلوم والهندسة ،ويف دورات ا ألعامل التجارية يف بعض احلالت.
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 .23ويف اإحدى هذه املؤسسات الأاكدميية – أأل ويه معهد مابوا للتكنولوجيا – أأصبحت امللكية الفكرية الآن جزء ًا ل
يتجز أأ من املهنج ادلرايس املعتاد يف املعهد .ويش هتر هذا املعهد مبا يقدمه من دورات الهندسة والعلوم.

سابع ًا .خامتة
 .24ل جيب أأن تقترص ا ألنشطة الرامية اإىل تعزيز ثقافة احرتام امللكية الفكرية عىل اجلهات الفاعلية التقليدية يف دورة
امللكية الفكرية يف الوقت احلارض .فاإن زرع بذرة امللكية الفكرية بني الش باب و أأرسمه و أأولئك اذلين يسامهون يف منو التجارة
والصناعة سوف يؤيت مثاره املمتثةل يف عامل عىل وعي ابمللكية الفكرية يف املس تقبل .مفا ن ُع مل ّمه لش بابنا وللناس املوجودين يف
بيئهتم بشأأن أأمهية احرتام امللكية الفكرية سوف يكون هل تأأثري كبري يف املواقف اليت سيتخذوهنا والقمي اليت س يحملوهنا طوال
حياهتم .قال هرني أآدمز ،املؤرخ ا ألمرييك البارز" :تأأثري امل ُعّ يدود اإىل ا ألبد .ول يس تطيع املُعّ أأن حيدد أأين س ينهتيي
تأأثريه".
 .25وعالوة عىل ذكل ،يؤمن مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني بأأنه ما دامت توجد ثقافة قوية لحرتام امللكية الفكرية،
فا ألمل معقود عىل أأن يكون ا إلنفاذ مصدر قلق أأقل يف املس تقبل ّمعا هو عليه اليوم.
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أأنشطة التوعية الرامية اإىل اإذاكء احرتام امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي
مسامهة من اإعداد الس يد اينغ داي-غيونغ ،املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة ا ألطراف ،املكتب الكوري للملكية
*
الفكرية ،مدينة داجيون ،مجهورية كوراي

ملخص
يعمل املكتب الكوري للملكية الفكرية عىل ّم
التصدي ل ألرضار املادية واملالية والاقتصادية النامجة عن انتشار السلع املزيَّفة
يكرس املكتب
عىل نطاق واسع .ويبذل املكتب قصارى هجده بغية اإجياد نظام يش م ّجع الابتاكر ا ألصيل وحي ُّد من الزتييف .و ّ م
أأغلب هجوده لإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية ،واحل ّمد من انتشار السلع املزيَّفة عىل الإنرتنت ،من أأجل توفري درجة أأعىل من
امحلاية للملكية الفكرية.

أأول .معلومات أأساس ية
 .1وفق ًا ملؤرشات امللكية الفكرية العاملية  -اإصدار  ،2014جاءت كوراي يف املركز الرابع عاملي ًا بني أأكرث البدلان تلقي ًا
لطلبات تسجيل امللكية الفكرية يف العامل ،وهو ما يد ُّل عىل المنو الرسيع اذلي شهدته أأمهية حقوق امللكية الفكرية ،و ّم
يشدد
عىل احلاجة اإىل حامية امللكية الفكرية بفعالية وكفاءة .ولهذا السبب ،يعكف املكتب الكوري للملكية الفكرية (املكتب) عىل
مضاعفة هجوده الرامية اإىل اإقامة بنية أأساس ية اجامتعية حتظى فهيا حقوق امللكية الفكرية ابلحرتام املالمئ ،وتُس تخدم عىل حنو
منصف وباكمل اإماكانهتا.
 .2ول تقترص أآاثر السلع املزيَّفة عىل تعريض املس هتلكني للخطر وعرقةل اس تقرار التجارة ،ولكهنَّ ا أأيض ًا تُلحق أأرضار ًا
جس مية ابلقتصاد العاملي من خالل تقويض املنتجات ا ألصلية وتثبيط الاستامثر ا ألجنيب .وتُع ُّد املنتجات املزيَّفة من ا ألدوية
وقطع غيار الس يارات ضارة بوجه خاص بصحة املس هتلكني وسالمهتم ،يف حني تنطوي ا ألشاكل ا ألخرى من السلع املزيَّفة
عىل تثبيط الاستامثرات والتطورات ذات الصةل اب ألعامل التجارية ،وهو ما يؤدي بدوره اإىل ارتفاع معدلت البطاةل .ويف
سبيل ماكحفة هذه ا ألنواع من الهتديدات العاملية ،يسعى املكتب ابس مترار اإىل القضاء عىل توزيع السلع املزيَّفة.

اثنيا .توعية املس هتلكني بأأمهية القضاء عىل السلع املزيَّفة
 .3يضطلع املكتب الكوري بأأنشطة تروجيية متنوعة مع املس هتلكني هبدف توعيهتم بأأمهية القضاء عىل توزيع السلع املزيَّفة
واس هتالكها.
 .4و َّنظم املكتب سلسةل من أأنشطة التوعية العامة وتعاون مع امجلاعات املدنية املعنية مبنارصة حقوق املس هتلكني هبدف
تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية وتوعية املس هتلكني بعدم مرشوعية السلع املزيَّفة.
 .5كام َّنظم املكتب محالت وطنية م ّ
حلث املس هتلكني عىل رشاء السلع ا ألصلية .وعُقدت دورات عديدة لتدريب
املس هتلكني ،واس هتدفت تكل ادلورات َّرابت البيوت والعاملني يف الوظائف املكتبية بغرض ثنهيم عن رشاء املنتجات املزيَّفة.

*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤ مل ّف ،وليست ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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 .6ويف سبيل ضامن سالمة املس هتلكني وحاميهتم ،جشَّع املكتب َّرابت البيوت والعاملني يف الوظائف املكتبية عىل رشاء
السلع ا ألصلية عن طريق توضيح ا ألرضار واخملاطر الاجامتعية اليت تتسبَّب فهيا السلع املزيَّفة ،فض ًال عن تثقيفهم بشأأن مفهوم
حقوق امللكية الفكرية.

الفصول ادلراس ية لتثقيف َّرابت البيوت والعاملني يف الوظائف املكتبية

 .7و أأنتج املكتب اإعالانت تلفزيونية – مس تعين ًا مبمثةل شهرية كسفرية اإعالمية – بغية تشكيل توافق اجامتعي حول عدم
مرشوعية السلع املزيَّفة .كام َّعزز املكتب الوعي العام عرب ُس ُبل خمتلفة ابس تخدام الإنرتنت وغريها من الوسائط ،مبا يف ذكل
املواد املطبوعة ووسائل الإعالم الاجامتعية.
 .8وابلإضافة اإىل نرش مواد مثل الرسوم الاكرياكتورية والكت ّيمبات الإعالمية والكتب التعلميية اليت تل مّخص خماطر السلع
املزيَّفة ،أأاتح املكتب مواد من قبيل ا ألنشطة الإرشادية والرتوجيية املتعلقة حبامية امللكية الفكرية عىل مواقع وسائل الإعالم
املدوانت .وقد جنح ذكل يف اجتذاب الاهامتم واملشاركة.
الاجامتعية مثل فيس بوك وعىل َّ

ابرك شني-هاي ،السفرية الإعالمية للمكتب الكوري للملكية الفكرية ،وبعض املواد الرتوجيية
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 .9كام أأطلق املكتب برانجم ًا ل ألنصار من طالب اجلامعات ،و أأنتج رسوم ًا اكرياكتورية هبدف تعزيز حامية امللكية الفكرية
بني طالب اجلامعات والش باب .كام قدَّم املكتب تثقيف ًا معلي ًا عام ًا بشأأن كيفية المتيزي بني السلع ا ألصلية واملزيَّفة .ومل يقترص
اإسهام املشاركني عىل ابتاكر محالت هتدف اإىل حامية امللكية الفكرية ،وإامنا امت َّد أأيض ًا اإىل اإنتاج ونرش حمتوايت متعلقة
ابمللكية الفكرية ،واملشاركة بنشاط يف مناقشات بشأأن حامية امللكية الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،اخنرط املشاركون أأيض ًا يف
عدد من ا ألنشطة ،مبا يف ذكل فصول دراس ية ومسابقات يتوىل فهيا أأحد ّ م
املتخصصني اإرشادمه للمتيزي بني السلع ا ألصلية
واملزيَّفة.
 .10وقد أأنتج املكتب و أأذاع محالت تلفزيونية للتوعية العامة ،هبدف تنبيه املس هتلكني اإىل املسائل املتعلقة ابلسالمة فامي
يتصل ابملنتجات املزيَّفة ،ابلإضافة اإىل ترس يخ ثقافة وطنية حترتم امللكية الفكرية ،ابلتعاون مع مؤسسات مهنا وزارة الثقافة
والرايضة والس ياحة ،ودائرة امجلارك الكورية ،واحلكومات ا إلقلميية ،واملنظامت غري احلكومية.
 .11وجنحت امحلالت العامة ،مثل محةل حامية امللكية الفكرية اليت اكن شعارها "ل للمزيَّف ،نعم ل ألصيل" ،ومسابقات
احملتوايت اليت ينتجها املس تخدمون أأنفسهم ،يف املساعدة عىل التوعية بأأمهية حامية امللكية الفكرية ،والقضاء عىل السلع
املزيَّفة ،ول س امي يف أأوساط املراهقني والفئات العمرية بني من مه يف منتصف العمر وكبار السن .ومشلت املسابقات املشار
اإلهيا مسابقة لإنتاج مقطع فيديو مدته  50اثنية ومحةل تسويقية يف الشوارع بشأأن حامية حق املؤلف.

كان الفائز في مسابقة إنتاج مقطع فيديو مدته  50ثانية طالب ًا جامعي ًا

 .12و أأطلق املكتب محةل وطنية تس هتدف املس هتلكني هبدف الرتوجي لس تخدام السلع ا ألصلية وتسليط الضوء عىل أأمهية
الاس هتالك الرش يد .وإاىل جانب محالت الشوارع اليت ُ
اضطلع هبا يف اجلامعات بشأأن ش يوع السلع املزيَّفة يف املناطق الشعبية
مثل العامصة س يول ،جرى تعزيز الوعي العام بأأمهية حامية امللكية الفكرية من خالل الاحتفال ابليوم العاملي محلاية امللكية
الفكرية ،والتوقيع عىل مذكرة تفامه بني الواكلت احلكومية والرشاكت اخلاصة ،فض ًال عن أأنشطة تروجيية خمتلفة بشأأن حامية
امللكية الفكرية.
 .13وعىل وجه التحديد ،ن مُّظم الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  26أأبريل  2016يف اإطار أأس بوع حامية امللكية
الفكرية .ومن خالل هذه املناس بات متكَّن املكتب من الهنوض بطائفة متنوعة من ا ألنشطة الرامية اإىل حامية امللكية الفكرية،
مثل املسابقات املوضوعة ابلشرتاك مع معوم مجهور ،كام متكَّن من نرش ثقافة احرتام امللكية الفكرية عىل نطاق واسع.
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محةل "ل َّ
للمقدل ،نعم ل ألصيل"

 .14وعن طريق بذل هجود تروجيية اإضافية عرب التلفزيون والإذاعة ،فض ًال عن الإعالانت يف وسائل النقل العام ودور
السيامن ،دمع املكتب الوعي ابمللكية الفكرية بني مجيع فئات اجملمتع.
 .15ومن بني الفعاليات الرئيس ية اليت اضطلع هبا املكتب يف عام  2015اس تضافته الاحتفال امخلسني بيوم الاخرتاع.
ويد ُّل عقد احتفال كهذا عىل ما تمتتع به حكومة مجهورية كوراي من إارادة قوية دلمع منو امللكية الفكرية .ويف سبيل تعزيز
الاحتفال هبذه املناس بة وإاذاكء الوعي ابمللكية الفكرية ،ن مُّظم أأيض ًا همرجان ل ألفالم ومعرض للصور الفوتوغرافية والعديد من
الفعاليات املثرية ا ألخرى.
 .16وعىل ذات املنوال ،ن مُّظم مؤمتر دويل عن امللكية الفكرية مضن الاحتفال امخلسني بيوم الاخرتاع ،وشهد املؤمتر
اس تعراض ا ألهداف اليت تتوخاها حامية امللكية الفكرية يف املس تقبل ،عن طريق العروض واملناقشات بني العديد من خرباء
امللكية الفكرية احملليني وادلوليني.
 .17وسري ًا عىل الهنج اذلي اتبعه املكتب فامي مىض ،فسوف يواصل ،ابلتعاون مع منظامت املس هتلكني وامجلاعات املدنية
ا ألخرى ،تثقيف املس هتلكني وتوعيهتم ابلطابع الضار اذلي تتسم به السلع املزيَّفة ،عن طريق اجلهود الرتوجيية من قبيل اإذاعة
الإعالانت التلفزيونية.

اثلثا .تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية يف مواهجة الزتييف
 .18تزاول قوة الرشطة القضائية اخلاصة املعنية حبامية حقوق العالمات التجارية نشاطها منذ سبمترب  .2010واكن اإنشاء
هذه القوة اخلاصة ،اإىل جانب املاكتب التابعة لها يف مدن س يول وبوسان وداجيون ،من التدابري الهامة يف جمال ماكحفة السلع
املزيَّفة.
 .19وبسبب ازدهار التجارة الإلكرتونية ،يشهد تداول السلع املزي َّفة عرب الإنرتنت زايدة متسارعة .ويف سبيل التص ّمدي لهذه
مزودة مبعدات التحليل اجلنايئ
املسأأةل بفعالية ،أأنشأأ املكتب يف نومفرب  2011فرقة معل معنية ابإنفاذ القانون عىل الإنرتنت َّ
الرمقي هبدف تنظمي تداول املنتجات املزي َّفة عرب الإنرتنت تنظاميً صارم ًا .ونتيجة ذلكل ،أألقى املكتب القبض عىل ابئعي السلع
املزيَّفة عرب الإنرتنت ،وجحب املواقع الش بكية اخملالفة أأو أأغلقها.
 .20ويف سبمترب  ،2013جرى توس يع قوة الرشطة القضائية اخلاصة و ُأنشئت وحدة تر مكّز حرص ًاي عىل اإنفاذ حقوق امللكية
الصناعية .وهبدف مواكبة الزايدة يف توزيع السلع املزيَّفة عرب الإنرتنت ،جرى تعزيز قوات الرشطة ابإنشاء وحدة متخصصة
ومزودة مبعدات التحليل اجلنايئ.
معنية ابلإنرتنت َّ
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 .21ومنذ عام َّ ،2015
وهجت قوة الرشطة القضائية اخلاصة الهتام اإىل  1 522فرد ًا َّتبني قياهمم ابإنتاج السلع املقدلة أأو
بيعها أأو الك ا ألمرين مع ًا ،وبلغ اإجاميل املضبوطات  3 318 357قطعة مقدلة.
اجملموع
2015
2014
2013
2012 2011 2010
الفئة
1,522
230
430
376
302
139
45
عدد ا ألفراد
عدد القطع املضبوطة 3 318 357 1 192 988 1 114 192 822 360 131 599 28 589 28 629

النتاجئ اليت أأسفرت عهنا تدابري اإنفاذ القانون املتَّخذة ملاكحفة السلع املزيَّفة يف مجهورية كوراي
 .22تأألفت السلع املضبوطة يف عام  2015يف معظمها من منتجات ذات صةل ابلصحة ومس تحرضات جتميل مّ
ومنظفات
وإالكرتونيات وقطع غيار س يارات ،وبلغ اإجاميل قميهتا السوقية  977مليون دولر.
الفئة

منتجات
للصحة

مس تحرضات
جتميل

مّ
منظفات

اإلكرتونيات

قطع غيار
س يارات

أأخرى

اجملموع

المكية

639 185

373 576

72 854

53 837

3 383

54 827

1 197 662

السلع املزيَّفة املضبوطة يف عام  2015حبسب الفئة

الإنفاذ يف املوقع

رابعا .أأنشطة جملس ماكحفة الزتييف
 .23يعمل جملس ماكحفة الزتييف ،ابلتعاون مع سائر واكلت اإنفاذ القانون ذات الصةل ،من أأجل القضاء عىل توزيع السلع
املزيَّفة من خالل مشاريع اإنفاذ مشرتكة داخل املناطق اليت يش يع فهيا بيع السلع املزيَّفة ،وكذكل عن طريق اإنشاء جلان فرعية
اتبعة للمجلس.
 .24وانطوت مشاريع الإنفاذ املشرتكة اليت ُأجريت يف مايو ونومفرب  2015يف املدن الكبرية عىل عدد كبري من املشاركني،
مبا يف ذكل أأعضاء اجمللس الرئيس يني مثل مكتب امللكية الفكرية وهجاز الرشطة.
 .25ومتكَّن ا ألعضاء من الإسهام يف تس يري أأنشطة الإنفاذ املشرتكة بسالسة ،حيث اكن بوسعهم المتيزي بدقَّة بني املنتجات
ا ألصلية واملزيَّفة يف احلال .كذكل ،وهبدف وضع خطط العمليات املقبةل اليت س يضطلع هبا اجمللس ،اكنت هناك جلنة فرعية
جتمتع بصورة متواترة من أأجل مناقشة الهدف املمت مث ّل يف القضاء عىل توزيع السلع املزيَّفة.
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 .26ويف أأكتوبر  ،2015عُقدت حلقة معل حرضها مجيع أأعضاء اجمللس ونوقشت فهيا ُس ُبل تعزيز الإنفاذ يف مواهجة
الزتييف وفرض عقوابت عىل املواقع الش بكية اليت تبيع السلع املزيَّفة ،وذكل بغية القضاء عىل توزيع السلع املزيَّفة عرب
الإنرتنت.
 .27ويف اإطار اجلهد املبذول عىل الصعيد الوطين من أأجل حامية امللكية الفكريةَّ ،نظمت مؤسسات مهنا جملس امللكية
الفكرية ووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة ومكتب امللكية الفكرية ودائرة امجلارك مناس ب ًة يف مايو  ،2015حرضهتا رشاكت
معروفة وهجات أأخرى من القطاع اخلاص.

خامسا.

أأنشطة احلكومة من أأجل حامية امللكية الفكرية

 .28منذ شهر أأبريل من هذا العام ،رشع املكتب ،ابلشرتاك مع اجمللس ووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة ودائرة امجلارك
ورشاكت من القطاع اخلاص ،يف الاضطالع ابجلهود التالية عىل الصعيد الوطين :أأو ًل ،تعزيز التعاون بني القطاعني العام
واخلاص هبدف تشجيع اإنشاء امللكية الفكرية وحاميهتا ونرشها؛ واثني ًا ،وبغية القضاء عىل النسخ املزيَّفة من املصنَّفات ا ألدبية
والسلع ،وضع أأنشطة هتدف اإىل اإذاكء الوعي العام وزايدة معرفة امجلهور ابمللكية الفكرية؛ واثلث ًا ،اإطالق أأنشطة عىل الصعيد
الوطين هبدف حامية امللكية الفكرية ،مثل الإعالانت ومحالت التواصل.
 .29وعن طريق العمل مع ًا ،متكَّن الرشاكء من التغلُّب عىل أأوجه القصور اليت تنطوي علهيا حتقيقات الإنفاذ اليت ُجترهيا لك
مؤسسة عىل حدة .وعالوة عىل ذكل ،ومن خالل حتقيق شامل قامئ عىل التعاون بني الواكلت ذات الصةل ،بُذلت هجود
متنوعة من أأجل تعزيز الإنفاذ .وعىل وجه التحديد ،نفَّذ اجمللس خطة وطنية س نوية هتدف اإىل القضاء عىل توزيع السلع
املزيَّفة .ومبا يامتىش مع هذا الغرض ،تُطالب النيابة العامة مبعاقبة املدانني ابجلرامئ اليت تنطوي عىل سلع مزيَّفة ابلسجن ،وهو
ما حيول بدوره دون معاودهتم الإجرام .ويضطلع هجاز الرشطة ابإجراء حتقيقات دورية يف املناطق املعروفة ببيع السلع املزيَّفة،
يفرون اإىل خارج البالد أأثناء التحقيقات.
كام َّعزز من التعاون ادلويل هبدف القبض عىل من ُّ
 .30وعالوة عىل ذكلَّ ،عززت دائرة امجلارك ووزارة سالمة ا ألغذية والعقاقري ،ابلشرتاك مع القطاع اخلاص ،من اجلهود
الرامية اإىل القضاء عىل بيع السلع املزيَّفة عرب الإنرتنت عىل حنو غري مرشوع ،وكث َّف املكتب حتقيقاته املعنية بعمليات التصنيع
الواسعة النطاق ،فض ًال عن مبيعات التجزئة عىل النطاق ا ألصغر.

سادسا.

اخلطط املس تقبلية

 .31يف سبيل تعزيز احرتام امللكية الفكرية وحاميهتا عىل الصعيد الوطين ،سوف يواصل املكتب توس يع قوة الرشطة
الس ُبل اخملتلفة لتوزيع السلع املزيَّفة،
القضائية اخلاصة التابعة هل .ومن شأأن ذكل أأن يساعد عىل اإرساء نظام ف َّعال لتعقب ُ
الس ُبل وإاغالقها.
والتحقيق يف تكل ُ
 .32وابلنظر اإىل ما يتسم به وعي املس هتلكني وتعاوهنم من أأمهية حامسة يف القضاء هنائي ًا عىل السلع املزيَّفة ،مّ
خيطط املكتب
ورابت البيوت
ملواصةل الاضطالع حبمالت تروجيية تس هتدف فئات متنوعة من املس هتلكني ،مثل طالب اجلامعات َّ
والعاملني يف الوظائف املكتبية ،وهو ما من شأأنه أأيض ًا أأن يوجد ثقافة وطنية حترتم امللكية الفكرية.
 .33وحىت يتس ىن القضاء عىل توزيع السلع املزيَّفة اإىل أأقىص حد ممكن ،فا َّإن ا ألمر يقتيض التعاون بني املكتب والهيئات
يكون،
التنظميية ذات الصةل .ول يقترص دور جملس ماكحفة الزتييف عىل الرتكزي عىل منع توزيع السلع املزيَّفة ،بل ا َّإن اجمللس ّ م
ابلقرتان مع الواكلت التنظميية املعنية مباكحفة الزتييف ،نظام ًا يعمل من أأجل القضاء هنائي ًا عىل السلع املزيَّفة .مّ
وخيطط اجمللس
لس تحداث طائفة متنوعة من ا ألنشطة يف املس تقبل حبيث تكون منوذج ًا ملشاريع التعاون يف جمال حامية امللكية الفكرية.
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معل رابطة موزعي الربامج التليفزيونية (س يغنال) يف الهنوض ابمللكية الفكرية من خالل التثقيف وإاذاكء الوعي
يف بولندا
مسامهة من اإعداد الس يدة ترييزا فايرزبوساك رئيسة رابطة موزعي الربامج التليفزيونية (س يغنال)

*

ملخص
و ّحدت رابطة موزعي الربامج التليفزيونية "س يغنال" ( )Sygnałهجود ا ألطراف الفاعةل يف سوق الإنتاج السمعي البرصي،
ول س امي هيئات البث احمللية وادلولية ،سعيا لتحقيق امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية عىل الإن نرتت .وتأأيت بولندا يف املراكز
املتقدمة وفقا لتصنيف العديد من التقارير املعنية ابلقرصنة الإلكرتونية املتفش ية يف أأورواب ويف خمتلف بقاع العامل .ول ميتكل
أأحصاب املصاحل الرئيس يني مبا فهيم سلطات الإنفاذ املعرفة الاكفية بشأأن خصوصية التعدايت الإلكرتونية .وعىل ضوء ذكل،
حتقق الرابطة أأهدافها من خالل ما ييل من اإجراءات (مضن مجةل أأمور):
-

برانمج تثقيفي لرجال الرشطة واملدعني العامني؛
محالت تثقيفية موهجة اإىل ا ألطراف الفاعةل املنخرطة بشلك مبارش أأو غري مبارش يف متويل التوزيع غري
القانوين للمحتوى السمعي البرصي عرب الإنرتنت؛
توفري ادلراية وا ألدوات الرضورية ليك يمتكن سوق الإعالانت الإلكرتونية من تطبيق فكرة "تتبع النقود" معليا؛
بناء حتالف قوي يف السوق ملاكحفة القرصنة الإلكرتونية ماكحفة فعاةل.

أأول .رابطة موزعي الربامج التليفزيونية (س يغنال)
 .1تأأسست رابطة "س يغنال" مبوجب القانون البولندي ومقرها وارسو يف بولندا .وفتحت الرابطة أأبواهبا يف عام .2002
وتتأألف من  22رشكة عضوا من قطاع الإعالم وقطاع التصالت ،مهنا هيئات البث وموفري احملتوى ومشغيل املنصات
الرمقية ورشاكت من قطاع تكنولوجيا التصالت واملعلومات ،ومن بيهنا ما ييل :ش باكت أأي بالس اإي ) ،(A+Eيب يب يس
ووردل وايد بولندا ،س يفرووي بولسات ( ،)Cyfrowy Polsatقناة ديسكفري بولندا ،قنوات فوكس ادلولية بولندا ،قناة
إاتش يب أأو بولندا ،إايرديتو ( ،)Irdetoأأي يت أأي نيوفيجن ( ،)ITI Neovisionحمطة كينو بولندا
( ،)Kino Polska TVإام يت يج ووردل لمييتد ( ،)MTG World Ltdملتمييداي بولندا (،)Multimedia Polska
انغرا ( ،)NAGRAون نيت ( ،)Onetسوين بيكترشز تيليفجني ( ،)Sony Pictures Televisionالتلفزيون
البولندي بولسات ( ،)Telewizja Polsatالتلفزيون البولندي اإس أأيه ( ،)Telewizja Polska S.Aنظام ترينر للبث
بولندا ( ،)Turner Broadcasting System Polandش بكة يت يف اإن ( ،)TVNش باكت يونيفرسال ادلولية
( ،)Universal Networks Internationalش باكت فياكوم ادلولية الإعالمية ألورواب الشاملية ( ،)Viacomرشكة
والت ديزين (بولندا) ،ش بكة زد يب أأر الإعالمية (.)ZPR Media
 .2وهدف الرابطة املشرتك هو ماكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية والضغط لوضع اإطار مناسب بغية حتقيق
هذا الهدف بكفاءة .وتركز الرابطة ابلتحديد عىل مجموعة متنوعة من ا ألنشطة التثقيفية اليت تشمل التدريب وعقد حلقات
العمل للك من أأعضاهئا وللسلطات املعنية ابإنفاذ القانون ،وهدفها ا ألسايس هو اإذاكء وعي امجلهور .واخنرطت الرابطة يف
اإجراء ا ألحباث والتحليل اذلي يريم اإىل حتقيق فهم أأفضل لظاهرة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وجحمها .وتعمل أأيضا
*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء مؤلفها وليست ابلرضورة عن أآراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
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مكنصة لتبادل ادلراية العملية بني أأعضاهئا بشأأن أأكفأأ الوسائل للوقاية من التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية وماكحفهتا.
وركزت الرابطة عىل مدار الس نوات القليةل املاضية عىل اختاذ اإجراءات ضد خمالفي القانون يف توزيع احملتوى السمعي
البرصي عىل الإنرتنت .ويه تركز من خالل اسرتاتيجيهتا عىل الكياانت اليت توزع مصنفات أأعضاهئا مبا خيالف القانون عىل
نطاق جتاري واسع .ول تتخذ الرابطة أأي اإجراء ضد املس تخدمني الهنائيني ل إالنرتنت.

اثنيا .ظروف السوق البولندي
 .3تأأيت بولندا يف املراكز املتقدمة وفقا لتصنيف العديد من التقارير املعنية ابلقرصنة الإلكرتونية املتفش ية يف أأورواب
والعامل .وقد أأجرت الرابطة ابلتعاون مع رشكة برايس ووترهاوس كوبرز أأحبااث و أأعدت ابلتعاون معها يف عام  2014تقريرا
بعنوان "حتليل أأثر قرصنة الفيديو عىل الاقتصاد يف بولندا" يف حماوةل لتوفري بياانت متاكمةل عن املسأأةل .و أأظهرت النتاجئ
ا ألساس ية أأن قرابة  7.5مليون بولندي يس تخدمون ابنتظام مواقع تتيح النفاذ غري القانوين حملتوايت من نوع الفيديو ،أأي
قرابة  30ابملائة من اإجاميل مس تخديم الإنرتنت و 94ابملائة تقريبا من مجيع ا ألشخاص اذلين يبحثون عن تسجيالت فيديو
عىل الإنرتنت .وحسب نوع الفيديو موضع البحث ،ترتاوح نس بة مس تخديم املصادر القانونية وغري القانونية بني  50ابملائة
(للمسلسالت التليفزيونية والرايضة) وحىت  73ابملائة (ل ألفالم) ،وتسود نس بة مس تخديم املصادر غري القانوين .ويقىض
املس تخدمون أأغلب أأوقاهتم يف مشاهدة أأفالم من مصادر غري قانونية ( 13ساعة يف الشهر) ،واكن أأدىن عدد من ساعات
املشاهدة هو عدد ساعات الرايضة ( 3.5يف الشهر) .ويف غضون س نة واحدة تراوح عدد مشاهدات ا ألفالم بني 400
و 500مليون مشاهدة ،وتراوح عدد مشاهدات حلقات املسلسالت التليفزيونية بني  650و 750مشاهدة ،بيامن تراوح عدد
مشاهدات البث الراييض ما بني  150و 180مليون مشاهدة ،لكها من مصادر غري قانونية .ووفقا ألغلب ا ألحباث اليت
أأجريت توحض مقارنة هذه التقديرات مع املصادر ا ألخرى تشابه جحم قرصنة الفيديو يف بولندا مع جحم قرصنة املصادر
ا ألخرى ،و أأن هذا النوع ينطوي عىل  10-7مليون مس تخدم.
 .4وقد تراوحت نس بة املس تخدمني ممن دفعوا مرة واحدة عىل ا ألقل نظري النفاذ اإىل احملتوى ما بني  28و 47ابملائة من
اإجاميل املس تخدمني .و أأعلن ما بني  31و 37ابملائة من املشاهدين اذلين يس تخدمون مواقع توفر نفاذا غري قانوين للمحتوى
أأهنم اكنوا ليس تخدموا مصادر قانونية مدفوعة ا ألجر لو مل تكن املواقع اليت تنهتك حق املؤلف متاحة .وخرس الاقتصاد
البولندي يف عام  ،2013ما بني  500و 700مليون زلويت ،من الناجت احمليل الإجاميل ،من جراء القرصنة ،كام قدّرت اخلسائر
املبارشة للخزينة بني  170و 250مليون زلويت ،ويه النتيجة اليت مت التوصل اإلهيا حبساب الطلب املزتايد املعدل حسب
الآاثر الرضيبية املرتتبة عليه ،واجتاه صناعة الفيديو حنو اس ترياد احملتوى ،والتدفقات فامي بني أأفرع الصناعة .وابلإضافة اإىل ذكل
قد يسهم احلد من القرصنة يف اس تحداث  6000اإىل  6500وظيفة اإضافية .وتبلغ مبالغ اخلسارة احملسوبة عند قياسها بوصفها
نس بة مئوية من الناجت احمليل الإجاميل قمية مماثةل للحساابت اليت أأجريت يف بدلان أأخرى .وقدرت رسعة منو القرصنة ما بني
 29و 54ابملائة يف الس نة عند النظر اإىل الاجتاهات التكنولوجية والاجامتعية واجتاهات السوق ،بل ا ألمه من ذكل عند
النظر اإىل احلجم املزتايد للبياانت احملمةل بدعامات الإنرتنت الثابتة واملتنقةل ول س امي تسجيالت الفيديو ،والقمية املزتايدة
لسوق الفيديو عىل الإنرتنت والقمية املزتايدة لسوق الإعالانت عىل ا ألنرتنت .وبناء عىل منوذج "تدفق القمية" املقدم ،وعقب
حتليل التوازن بني املكسب واخلسارة ،ميكن التقدم بفرضية قوية مفادها أأن للقرصنة أأثرا سلبيا عىل الاقتصاد يف بولندا يؤثر
عىل املنتجني واملؤلفني والوسطاء التجاريني والعديد من اجلهات ا ألخرى.

اثلثا .الربامج التثقيفية
 .5تغيب املعرفة الاكفية بشأأن خصوصية التعدي الش بيك عىل امللكية الفكرية عن أأحصاب املصاحل الرئيس يني يف بولندا،
ومن بيهنم سلطات اإنفاذ القانون واملدعون العامون واملشاركون يف سلسةل التوريد اخلاصة بتحويل قرصنة الإنرتنت اإىل أأموال.
وعىل ضوء ذكل ،من خالل ما ييل من اإجراءات (مضن مجةل أأمور):
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 برانمج تثقيفي لرجال الرشطة واملدعني العامني؛ محالت تثقيفية موهجة اإىل ا ألطراف الفاعةل املنخرطة بشلك مبارش أأو غري مبارش يف متويل التوزيع غريالقانوين للمحتوى السمعي البرصي عرب الإنرتنت؛
 توفري ادلراية وا ألدوات الرضورية ليك يمتكن سوق الإعالانت الإلكرتونية من تطبيق فكرة "تتبع النقود" معليا؛ بناء حتالف قوي يف السوق ملاكحفة القرصنة الإلكرتونية ماكحفة فعاةل. .6وقد ّدربت الرابطة اإىل الآن أأكرث من  20أألف رجل رشطة ومد ٍع عام يف بولندا عىل خصوصيات مشاركة امللفات
والبث التدفقي واجلوانب التقنية جلرامئ امللكية الفكرية الإلكرتونية .وجتري الرابطة تدريبا واحدا لك شهر تقريبا يف منطقة
خمتلفة يف البدل .وقد نظمت عىل مدار الس نوات ا ألربع ا ألخرية مؤمترات س نوية لرجال الرشطة من مجيع أأحناء بولندا ممن
يعملون يف الوحدات اخلاصة مثل اإدارة ماكحفة اجلرمية الاقتصادية أأو جرامئ الإنرتنت .ويستند الربانمج التدرييب اإىل اتفاقات
خاصة أأبرمهتا الرابطة مع مجيع أأاكدمييات الرشطة يف بولندا.
 .7ويندرج عادة تدريب الرابطة للمدعني العامني مضن التدريب املهين املنتظم اذلي حيصلون عليه .ويأأيت املتدربون من
صفوف املدعني العامني احملليني العاملني يف ماكتب والكء النيابة .ومدة ادلورة التدريبية أأربع ساعات وتتناول واحدا من
املوضوعات الآتية:
-

جحم القرصنة يف بولندا و أأثر قرصنة الفيديو عىل الاقتصاد البولندي؛
حتليل أأربعة مناذج تقنية وجتارية أأساس ية ملواقع قرصنة الفيديو؛
حتليل الامنذج املالية ملواقع قرصنة الفيديو مبا يف ذكل دور الوسطاء؛
مشاركة امللفات والبث التدفقي  -حتليل الاجتاهات الراهنة؛
ا ألساليب التقنية لرصد التعدايت عىل امللكية الفكرية والوقاية مهنا؛
ا ألساليب القانونية لختاذ اإجراءات ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية  -بعض اجلوانب التطبيقية؛
حتليل بعض ا ألحاكم اخملتارة حملمكة أأورواب املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية.

 .8ومن الرضوري كذكل تبادل املعارف بشأأن وسطاء ادلفع أأو اخلدمة فامي يتعلق بدورمه يف متويل ا ألنشطة الإجرامية
القامئة عىل توزيع احملتوى غري القانوين ،وإاعالم الإدارة العامة هبذه املسائل .وتشارك الرابطة يف اإنشاء أآليات لتقليص اإيرادات
كربى مواقع القرصنة .وترصد العالمات التجارية اليت تستمثر مزيانيات اإعالنية يف مواقع القرصنة وتشجع أأحصاب العالمات
التجارية عىل اإنفاق مزيانياهتا الإعالنية عىل املواقع القانونية فقط .ومتد الرابطة ا ألطراف الفاعةل يف سوق الإعالانت الإلكرتونية
بقامئة ابملواقع اليت تعتدي عن قصد وعىل نطاق واسع عىل حق املؤلف ول تسمح ابلتنبيه ول تس تجيب إلجراءات "الإخطار
واحلذف" .وهبذه الطريقة جتهز الرابطة السوق بأأدوات مفيدة تتيح ل ألطراف الفاعةل يف السوق اتباع اسرتاتيجية "تتبع
النقود" بكفاءة.
 .9وتؤدي الرابطة دورا همام يف تيسري التعاون بني ا ألطراف الفاعةل يف السوق اذلين عىل الرمغ من تنافسهم يعملون
سواي حنو هدف مشرتك أأل وهو احلد من التعدي .ويه عبارة عن منصة لتبادل املعارف بشأأن اإجراءات الإنفاذ والتقدم
احملرز عىل صعيد قضااي حمددة تتناولها الرشطة والنيابة العامة ،ويه منصة ملشاطرة اخلربات يف جمال الإجراءات السابقة عىل
التقايض.
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"نيكست بيغ ثينغ" ( - )NEXT BIG THINGمحةل توعية بقمية املوس يقى املسجةل إابرشاف مجعية
املوس يقيني السويرسية
مسامهة من اإعداد الس يد كريس توف ترامر ،رئيس مجعية املوس يقيني السويرسية ،زيورخي ،سويرسا

*

ملخص
ترعرع جيل من الش باب يف البدلان الغربية يف أأجواء اكنت فهيا املوس يقى متاحة ابس مترار ،دون أأن يضطروا اإىل دفع املال
مقابل الانتفاع هبا .وقد شلكت سوق غري مرشوعة عقلية املس هتلكني وابتت احلاجة ملحة اإىل تذكري الناس بأأن لك أأغنية
يس متعون اإلهيا مل تتطلب املوهبة والرؤية حفسب ،بل تطلبت أأيض ًا استامثرات واختاذ قرارات .وهذا هو الهدف من اللعبة
الإلكرتونية "نيكست بيغ ثينغ" ( )NEXT BIG THINGاليت مصمهتا و أأنتجهتا مجعية املوس يقيني السويرسية ،ويه امجلعية
الرمسية الراعية ملشهد موس يقى البوب/الروك يف سويرسا.
وحتمل "نيكست بيغ ثينغ" املشارك يف هذه اللعبة مبارشة اإىل قلب معلية اإعداد التسجيل حبيث تواكبه خالل اخلطوات
الرضورية لهذا الغرض بدء ًا من اختيار امس الفرقة املوس يقية اإىل التقرير بشأأن طريقة اإصدار ا أللبوم ،يف حني يذكّر مؤرش
قياس املشارك ابملبلغ املنفق .ويف هناية املطاف ،ل يقدم هذا الاستامثر أأي ضامانت اإذ من املمكن أأن تنجح العملية أأو أأن
يكون مأآلها الفشل.

أأول .مقدمة
 .1ترعرع جيل من الش باب يف البدلان الغربية يف أأجواء اكنت فهيا املوس يقى متاحة ابس مترار ،سواء اكن ذكل من خالل
مصادر مرشوعة (يف الغالب) مثل يوتيوب أأو من خالل خدمات ومنصات غري مرشوعة.
 .2وتعترب سوق املوس يقى هذا اجليل جيال ضائع ًا ألنه اعتاد عىل توافر املوس يقى دون أأن يضطر اإىل دفع املال مقابل
الانتفاع هبا .فقد شلكت سوق غري مرشوعة عقلية املس هتلكني وابتت احلاجة ملحة اإىل تذكري الناس بأأن لك أأغنية
يس متعون اإلهيا مل تتطلب املوهبة والرؤية حفسب ،بل تطلبت أأيض ًا استامثرات واختاذ قرارات .وهذا هو الهدف من اللعبة
الإلكرتونية "نيكست بيغ ثينغ" ( )NEXT BIG THINGاليت مصمهتا و أأنتجهتا مجعية املوس يقيني السويرسية ،ويه امجلعية
الرمسية الراعية ملشهد موس يقى البوب/الروك يف سويرسا.
 .3وتنصب معركتنا الرئيس ية بوصفنا مجعية عىل سد الثغرات يف قانون حق املؤلف السويرسي حىت حتظى أأعاملنا
و أأعامل زمالئنا من ا ألسواق الثقافية ا ألخرى ابمحلاية املناس بة.
 .4ويف الوقت نفسه ،ندرك أأن التحول يف العقلية يتخذ منحى واسع ًا ول يقترص عىل اإاتحة املوس يقى ابجملان .حفىت لو
عاودان توفري سوق قانونية يف جزهئا ا ألمع للموس يقى ،س يحتاج املس هتلكون وقت ًا طويال قبل أأن يدركوا ا ألس باب اليت جتعل
اإاتحة املوس يقى ابجملان أأمر ًا غري وجيه.
.5

ُّ
ومصمت لعبة "نيكست بيغ ثينغ" محلل الناس عىل اإدراك ا ألس باب اليت جتعل اإاتحة املوس يقى ابجملان أأمر ًا غري وجيه.

*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء صاحهبا وليست ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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 .6وحتمل هذه اللعبة الإلكرتونية املشارك فهيا مبارشة اإىل قلب معلية اإعداد التسجيل حبيث تواكبه خالل خطوات
الإنتاج .فنحن نفرتض بأأن املشارك يرغب يف اإعداد تسجيل ،وقرران عدم تصنيف املشاركني وفق المنط املوس يقي اذلي
يتبعونه اإذ اكن من شأأن خالف ذكل أأن جيربان عىل تنفيذ العديد من اخليارات اليت اكن من املمكن أأن تصبح مربكة للغاية
مجلهوران املس هتدف ،أأي ا ألشخاص اذلين ل يعملون عادة يف حقل املوس يقى واملعجبون واملس هتلكون .كام أأننا نس هتدف يف
الغالب جيل الش باب.

اثني ًا .اللعبة
 .7نبد أأ ابختيار اللغة .فلعبة "نيكست بيغ ثينغ" تعرض يف ثالث لغات رمسية يف سويرسا (ا ألملانية والفرنس ية والإيطالية)
ابلإضافة اإىل اللغة الإجنلزيية.
 .8مث يتعني اختيار امس .ومن البدهييي أأن الاقتصار عىل تسمية عرض موس يقي ابمس "كريس توف" س يكون عىل ا ألرحج
فكرة غري مس تحس نة اإذ ينبغي أأن يكون الامس سهل الاس تذاكر ويتناسب مع املفهوم الفين العام للعرض .وهذه يه اخلطوة
ا ألوىل واخليار املهم يف مسار اللعبة.

WIPO/ACE/11/4
54

 .9ومع تقنيات التسجيل املزنيل املتاحة بتلكفة منخفضة ،أأصبح من املمكن اإجناز طرق تسجيل متعددة .حفقول
املعلومات تساعد املشاركني يف اللعبة عىل فهم نوع القرار اذلي يتخذونه وما ميكن أأن ينطوي عليه .ويف معظم احلالت ،ل
يس تويف التسجيل املزنيل معايري اجلودة اليت ميكن الوصول اإلهيا يف الاس توديو املهين .ويظهر رابط فيديو مبزيد من التفصيل
ما يعين "الاس توديو الكبري" ،ويرشح أأيض ًا دواعي ارتفاع تلكفته ،مع ما يتاح فيه من حزي وجتهزيات.
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 .10ويف الوقت اذلي حندد فيه خياراتنا ،يُظهر املؤرش املوجود عىل اجلانب التلكفة املرتامكة :فلك قرار متخذ يرتتب عنه
استامثر معني.
 .11وقد قرران عدم اإدراج أأرقام حمددة ألن من شأأن ذكل أأن يفتح يف لك مرة اب ًاب جديد ًا للمناقشة (" أأان أأعرف خشص ًا
ابإماكنه أأن يقوم هبذا ا ألمر بتلكفة منخفضة  ،)"...لكننا انقش نا هذه ا ألمور يف جملس مجعيتنا اذلي يضم موس يقيني نش يطني
ومنتجني فنيني من أأمناط خمتلفة وحققوا مس توايت متفاوتة من النجاح ،وتستند الربجمة عىل خربتنا املشرتكة.
 .12وتتطلب اخلطوة التالية من املشارك اختاذ قرار بشأأن معلية التسجيل .مفن املمكن أأن يبدو اختيار فرقة موس يقية أأو
موس يقيي الاس توديو قرار ًا فني ًا حبت ًا ،لكن يرتتب عن ذكل مجموعة من النتاجئ اإذ ل ميكن للمرء أأن يسجل معل فرقة موس يقية
ابلقتصار عىل اس تخدام حاسوب مثال ،أأو يتعني عىل املرء جحز "الاس توديو الكبري" اإذا اكن ينوي تسجيل معل جوق
موس يقي .كام يتعني عىل املرء تقرير ما اإذا اكن يرغب يف توظيف منتج من ذوي اخلربة.
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 .13وإاذا قررت عدم هندسة صوت تسجيكل ،س ُتنبَّه اإىل أأن جودة صوت معكل املوس يقي وقوته لن يكوان يف نفس
مس توى أأعامل الفنانني املنافسني .ويبني رابط فيديو مع مناذج صوتية ما ميكن أأن يضفيه التسجيل والتوليف والتصحيح
التقين للصوت بطريقة همنية عىل صوت ا ألغنية.
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 .14ويتعلق القرار التايل بتصممي التسجيل .مفظهر املنتج أأمر همم يف عاملنا املريئ .ومثة مجموعة من خيارات التنفيذ اذلايت
أأقل لكفة من اخليارات املهنية ،لكن املشاركني يف اللعبة حياطوا علامً بأأن حىت خيارات التنفيذ اذلايت تتطلب دراية وجتهزيات
متينة.

 .15مث يتعني التخطيط لطبيعة املنتج وتوزيعه .فهل س تختار اسرتاتيجية رمقية؟ ُخي َرب املشاركون يف اللعبة بأأن املبيعات
املادية ل تزال تشلك  %50من دخل هذه الصناعة ،وبأأن ادلخل حسب لك مادة هو أأفضل بكثري مقارنة مع معليات البث
املبارش والتحميل .لكن بطبيعة احلال ،حتتاج السلع املادية اإىل الإنتاج والتخزين والشحن ،ذلكل تكون التاكليف مرتفعة
أأيض ًا.
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 .16وحيتاج الرتوجي للتخطيط أأيض ًا .مفن منا ل يرغب يف أأن يُرى ويُسمع يف مجيع القنوات؟ لكن جيب التصال هبذه
القنوات وإاقناعها .مفع جحم املوس يقى اذلي يطلق يف لك أأس بوع ،ل أأحد يف حمطة التلفزيون سيبحث عن فرقة موس يقية مل
يس بق هل أأن مسع عهنا .وابإماكن والكء الرتوجي أأن يقوموا هبذا ا ألمر لفائدة فرقة موس يقية ،لكن لكام معلوا ،س يحتاجون اإىل
احلصول عىل مقابل مادي.

 .17و أأخري ًا ،يتعني حتديد الإقلمي اذلي س ُيطرح فيه التسجيل .مفن البدهييي أأن تاكليف الرتوجي والإنتاج املادي تزتايد
بشلك كبري ابلنس بة لإقلمي أأكرب جحامً .ويف هذه احلاةل ابذلات تزداد لكفة العملية وينبَّه املشاركون يف اللعبة اإىل أأهنم حيتاجون
اإىل رشاكء جيدين لتحقيق النجاح.

 .18وبذكل نصل اإىل اجلزء الرئييس حيث ل توجد أأي ضامنة .مفهام بلغ جحم استامثر املشاركني يف اللعبة ،فاإن ا ألمر يظل
مسأأةل حظ .وعندما يضغطوا عىل زر الإصدار ،تظهر رساةل كتب علهيا "حظ سعيد".
 .19وعندما برجمنا اللعبة ،فكران ملي ًا بشأأن الصالت اليت ميكن أأن جتمع بني طريقة اإنتاج أألبوم واحامتل جناحه .وقد أأدركنا
بأأنه عىل الرمغ من ا ألخطاء اليت ميكن أأن ترتكب ،فال ميكن ألي قرار أأن يضمن النجاح .ومن البدهييي أأن عدم تسجيل
معكل املوس يقي وتوليفه بطريقة همنية س يكون خيار ًا سيئ ًا .كام أأن الركون دامئ ًا اإىل نفس خيارات التنفيذ اذلايت س يقلص فرص
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النجاح .لكننا نعرف مجيع ًا الإنتاجات ابهظة التاكليف اليت فشلت فشال ذريع ًا يف السوق .وميكن أأن يعزى ذكل اإىل أأن
املوس يقى اكنت ببساطة غري جيدة .ومن ا ألس باب ا ألخرى أأن يصادف اإصدار العمل اإصدار معل خشص أآخر اس تأأثر
ابلهامتم لكه.

 .20وعند هذه املرحةل ،تتضمن الربجمة مجموعة من أأربعة خيارات:
-

فشل ذريع؛
جناح ضئيل ميكن أأن يكون أأساس ًا لالس مترار والبناء عليه؛
جناح عىل نطاق أأوسع يشلك أأساس ًا ملسار همين دون أأن يكون جناح ًا ابهر ًا؛
جناح ابهر.

 .21وتعمل اخلوارزمية بشلك جيعل احامتل وجود خيار معني مقرت ًان ابلقرارات املتخذة طوال اللعبة ،ولكهنا ترتك النتيجة
احملددة للصدفة .فلك خيار يرتافق مع قدر من ادلخل اذلي حيدد وفق نوع الإصدار وإاقلميه.
 .22وانظر الآن اإىل ما حيدث.
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 .23خترب اللعبة املشارك بأأن معهل املوس يقي قد فشل .فلنحاول جمدد ًا.

 .24حتسن جحم املبيعات؛ وهو ما يعين أأنه ميكن للمشاركني أأن يواصلوا اللعبة .لكن املؤرش ل يزال عند املنطقة امحلراء.
ذلكل ،يتبني أأن بناء مسار همين يتطلب استامثر ًا طويل ا ألجل ،ولن َّميول ذكل من خالل املبيعات لوحدها عىل الرمغ من
النجاح النس يب احملرز.
 .25حاول مرة أأخرى! خترب اللعبة املشاركني يف هذه املرة بأأن معلهم املوس يقي حقق جناح ًا .ولتأأكيد ماهية النجاح ،نذكر
بأأن هذا هو نوع النجاح اذلي س يعرفه حىت الشخص اذلي مل يعرف املوس يقى اإل من خالل مشاهدة التلفزيون ابنتظام.
وحيصل املشاركون يف اللعبة عىل بعض املال عند هذه املرحةل.
ّ
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 .26واخلطوة التالية يه اجلوةل ادلعائية اإذ خيتار املشاركون يف اللعبة اعامتد ًا عىل قدر النجاح احملقق املاكن اذلي يرغبون يف
أأن يقميوا فيه عروضهم .فالفشل لن خيول هلم سوى تقدمي عروضهم يف املقايه ،يف حني يتيح هلم النجاح عىل املس توى
ادلويل اختيار املالعب.
 .27وإاذا جنح هذا ا ألمر ،فميكن جين أأموال طائةل .بل اإن حىت خيار النجاح الضئيل ميكن أأن يتيح لصاحبه اإن هو
أأحسن الإنفاق طوال اللعبة فرصة التخلص من ادليون واحلصول عىل دخل متواضع .ويعكس ذكل واقع العديد من
املوس يقيني اذلين ينتجون أأعامل موس يقية يف الغالب ليكون دلهيم داعي لس تئناف املسار.

 .28وعند هذه اخلطوة ،تفرتض الربجمة أأن اجلوةل س تكون انحجة و أأن الناس س يحرضون احلفالت املوس يقية .لكن الواقع
يظل أأكرث تعقيد ًا بطبيعة احلال .فهناك املنافسة ،والطقس ،واجلداول الزمنية وغري ذكل؛ ومثة العديد من العقبات احملمتةل اليت
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يتعني عىل اجلوةل التغلب علهيا من أأجل حتقيق النجاح .وقد قرران عدم التعمق يف هذا اجلزء من صناعة املوس يقى ألن
الهدف الرئييس من اللعبة هو اإذاكء الوعي مبا ينطوي عليه اإجنار التسجيالت املوس يقية.
 .29ويف اخلطوة ا ألخرية ،تظهر رساةل تثقيفية قصرية مجليع املشاركني يف اللعبة .وعىل الرمغ من أأن هذه يه املادة التثقيفية
الواحضة والوحيدة املس تخدمة يف اللعبة ،مفن املؤمل أأن يكون املشاركون يف اللعبة قد تعلموا الكثري طوال املراحل لكها .كام
تس نح هلم بطبيعة احلال فرصة تقامس جتربهتم .وسننظم أأيض ًا مسابقات دورية لتحفزي الناس عىل اللعب.

اثلث ًا" .نيكست بيغ ثينغ"  -القسم التثقيفي
 .30حيتوي املوقع الإلكرتوين أأيض ًا عىل قسم اإعاليم مع أأجوبة عن ا ألس ئةل املتكررة حول خلفية الإنتاج املوس يقي،
ابلإضافة اإىل جزء أأفرد لقامئة بأأسامء ا ألعالم.
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رابع ًا" .نيكست بيغ ثينغ"  -خطط أأخرى
 .31وعىل الرمغ من أأن لعبة "نيكست بيغ ثينغ" أأصبحت متاحة عىل الإنرتنت منذ  16أأبريل  ،2016فّ تصدر بعد أأي
نسخة موهجة للعموم ،يف انتظار وضع اللمسات ا ألخرية عىل املوقع الإلكرتوين الشامل.
 .32وتوجد نسخة اإلكرتونية جتريبية يف متحف امجلارك السويرسية يف غاندراي ،يف اإطار معرض حول القرصنة .وهذه
فرصة ساحنة لإذاكء الوعي بني املراهقني وبث رساةل بناءة وإاجيابية تبني أأن لك أأغنية تنطوي عىل قصة معينة :القلب،
واملوهبة ،وادلراية ،واستامثر املال ،والوقت ،اإخل.
 .33وجيري حالي ًا اإعداد مواد للمعلمني (يشرتكون يف بعض ا ألحيان يف العزف مضن فرقة موس يقية) ،مع دروس قصرية
(تقل مدهتا عن  20دقيقة) .والهدف من ذكل هو احلصول عىل أأكرب عدد ممكن من املعلمني اذلين ابإماكهنم قضاء ساعة مع
طالهبم ومه خيوضون أأطوار اللعبة ويس تعرضون حمتواها الإعاليم .وللهنج املتبع نطاق واسع حيث يشمل أأيض ًا مسائل
الاقتصاد وا ألخالقيات والتكنولوجيات املعنية يف هذا الس ياق.
 .34وسننظم أأيض ًا زايرات اإىل ملدارس لتدريب املعلمني.
 .35ويف اخلتام ،هتمت مجعية املوس يقيني السويرسية ابإذاكء أأكرب قدر ممكن من الوعي وتتطلع اإىل تكييف هذا المنوذج
لس تخدامه يف بدلان أأخرى.
[هناية الوثيقة]

