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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :يونيو 2017

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  4اإىل  6سبمترب 2017

المواطنون األوروبيون والملكية الفكرية :التصور والوعي والسلوك

وثيقة من اإعداد الس يد ابول ماييري ،مدير املرصد ا ألورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية ،التابع ملكب تالاحاد

ا ألورويب للملكية الفكرية ،أألياكنيت ،اإس بانيا
ملخص
تظهر دراسة اس تقصائية جديدة أأجراها مكب تالاحاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( )EUIPOعىل نطاق تالاحاد ا ألورويب
تأأييدا واسعا حلقوق امللكية الفكرية يف أأوساط مواطين تالاحاد ا ألورويب وإاقبال مياايدا عىل اس تخدام العروض الرمقية
القانونية .وتؤكد هذه ادلراسة تالس تقصائية النتاجئ العامة اليت خلصت اإلهيا دراسة اس تقصائية مماثةل أأجراها هذا املكب يف
عام .2013
بيد أأن هذه ادلراسة تظهر أأن هناك فامي يبدو مزيدا من التسامح إازاء رشاء املنتجات د
املقّلة ،لس امي يف أأوساط الش باب .بل
اإن هؤلء الش باب رصحوا بأأهنم يرون أأن من املقبول ،يف ظل اس مترار ا ألزمة تالقبصادية ،رشاء منتجات د
مقّلة اإذا اكن
سعر املنتج ا ألصيل ابهظا للغاية .وذكر عدد كبري من ا ألشخاص أأهنم يفضلون النفاذ اإىل احملتوايت الرمقية عن طريق خدمات
قانونية أأو مرخص لها كدام أأتيح هلم خيار بتلكفة يف املتناول .غري أأن اللبس يزداد بشأأن احديد ما يشلك مصدرا قانونيا و /أأو
مبجرا اإلكرتونيا يبيع منتجات أأصلية .وقد واظ املكب منذ نرش دراسة عام  2013عىل اختاذ العديد من ا إلجراءات
املستندة اإىل نتاجئ تكل ادلراسة واملوةهة مبارشة اإىل مواطين تالاحاد ا ألورويب.



اإن لآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف وليست ابلرضورة أآراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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أأول .مقدمة
 .1تس تكشف ادلراسة املعنونة "املواطنون ا ألوروبيون وامللكية الفكرية :التصور والوعي والسلوك" ،اليت كدف ابإعدادها
مكب تالاحاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،مواقف ا ألوروبيني إازاء امللكية الفكرية؛ ومدى احرتام ا ألوروبيني لهذه احلقوق؛
ومفهوم امللكية الفكرية يف مجمهل .وقد شارك يف هذه ادلراسة اليت يغطي نطاقها تالاحاد ا ألورويب مقميون يف جيع ادلول
ا ألعضاء يف تالاحاد ا ألورويب ممن تبلغ أأعامرمه  15س نة مفا فوق ،وجعت فهيا نتاجئ أأكرث من  26 500مقابةل أأجريت يف عام
 .2016وتقدم ادلراسة احليل حمداث ومقارن لّلراسة اليت أأجريت يف عام .2013

اثنيا .النتاجئ الرئيس ية
.2

يياايد الإقرار بأأمهية حامية امللكية الفكرية.
)(+1
)(+5

15%
مييلون اإىل التفاق مع هذا الرأأي

مجموع املتفقني مع هذا الرأأي

97%

82%
يتفقون متاما مع هذا الرأأي

من الهام أأن يمتكن اخملرتعون واملبدعون وفنانو الأداء
التعبريي من حامية حقوقهم و أأن يدفع هلم مقابل عن
أأعامهلم

ظلت نس بة اجمليبني اذلين يرون حامية امللكية الفكرية مرادفا للمحافظة عىل تالس تقرار تالقبصادي اثبتة عند .% 67
يتفقان بأأن

يتفقان بأأنه
اإذا مل تعد هناك حامية للملكية الفكرية ،س تعم
الفوىض تالقبصادية
جديد

امحلاية الصارمة للملكية الفكرية قد تكبح
تالبتاكر

جديد

يرى أأن

الرشاكت اليت ختلق كثريا من امللكية الفكرية تسامه
أأكرث من غريها من الرشاكت يف خلق الوظائف أأو
المنو
يرى أأن
مبادئ امحلاية الفكرية ل تامتىش مع مبطلبات
الإنرتنت

 .3وعىل غرار عام  ،2013فالر أأي اذلي يربط غياب قواعد امللكية الفكرية حبدوث فوىض اقبصادية أأكرث انتشارا بني
أأصغر و أأكرب الفئتني العمريتني :اإذ ساد هذا الر أأي دلى 73ابملائة من اجمليبني املرتاوحة أأعامرمه بني  15و 24س نة ودلى
70ابملائة من اجمليبني البالغة أأعامرمه  55س نة مفا فوق .ومما يثري تالهامتم ،عىل املنوال امللحوظ منذ عام  ،2013أأن أأكرث
ا ألوروبيني تعلام مه أأقل اقبناعا هبذا التأأثري (63ابملائة) ،وأأن مس توى فهم امللكية الفكرية ل يسامه بأأي حال يف هذا الر أأي.
 .4ويبدو أأن الر أأي اذلي يفيد بأأن امللكية الفكرية تكبح تالبتاكر يسود أأكرث بني الفئة ا ألصغر س نا من ا ألوروبيني
املشاركني يف ادلراسة :اإذ إان  6من لك  10جميبني ممن ترتاوح أأعامرمه بني  15و 24س نة يتفقون مع هذا الر أأي ( 59ابملائة
مقابل معدل  50ابملائة املسجل يف تالاحاد ا ألورويب) .وهو أأيضا ر أأي يتواتر انتشاره بني ابعة املنتجات د
املقّلة وا ألشخاص
اذلين يقومون بتزنيل أأو بث حمتوايت من مصادر غري قانونية 57:ابملائة من هذه الفئة الفرعية يتفقون مع هذا الر أأي.

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/
IPContributionStudy/2017/european_public_opinion_study_web.pdf
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 .5وتظل امللكية الفكرية ابلنس بة اإىل املواطنني مفهوما جمردا اإىل حد بعيد ،ومثة نزعة مس مترة اإىل ربط حامية امللكية
الفكرية بـ"النخبة" ،مثل الرشاكت الكربى والفنانني املشهورين .ويف الوقت ذاته ،يرى اجمليبون أأن املس هتلكني أأمثاهلم
يس تفيدون مهنا بدرجة أأقل بكثري .ول خيتلف هذا المنط عن المنط امللحوظ يف عام .2013

أألف .رشاء السلع د
املقّلة
 .6ل يزال ا ألوروبيون اذلين شاركوا يف ادلراسة يعتربون امللكية الفكرية قمية أأساس ية ،وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا
اب إلدانة الشديدة لرشاء املنتجات د
املقّلة .ويعتقد  7من لك  10أأوروبيني شاركوا يف ادلراسة أأن ما من سب يربر رشاء
السلع د
املقّلة .ومما يزيد يف تأأكيد هذه الإدانة الشديدة أأن نس بة من أأعربوا عن أأشد املواقف رفضا ،أأي اذلين "ل يتفقون
بتات" ،ترتاوح بني  49ابملائة و 59ابملائة يف جيع الترصحيات املس تقاة من ادلراسة تالس تقصائية كام ترد أأدنه:

2%

59%

=

)(+6

2%

60%

=

)(+6

22%
)(+3

2%

52%

=

)(-7

)(-1

)(-5

 5% 12%من المقبول شراء منتجات مقلدة عندما ال يُكترث لجودة المنتج األصلي

)(-2

22%

2%

)(+2) (+1

21%

)(+1

49%

 6% 11%من المقبول شراء منتجات مقلدة إذا كانت منتجات كمالية

22%

من المقبول شراء منتجات مقلدة عندما يكون المنتج األصلي غير متاح
8% 16%
أو لم يتح بعد في مكان اإلقامة
)(+3) (+3

17%

)(+1

يميلون إلى االختالف مع هذا الرأي

)(-2) (-2

=

من المقبول شراء منتجات مقلدة عندما يكون سعر المنتج األصلي وغير
10%
المقلد باهظا جدا
)(+3

يميلون إلى االتفاق مع هذا الرأي

متفقون تماما مع هذا الرأي

ال يعرفون/ال ينطبق

غير متفقين بتاتا

 .7وابلرمغ من أأن اإدانة التقليد تظل موقفا قامئا ،فاإن القبول هبذه املامرسة يشهد تزايدا ،لس امي عندما تعزى أأس باب رشاء
املنتجات د
املقّلة اإىل سعرها وتوافرها.
مجموع املتفقني مع هذا الرأأي

ل يعرفون

يتفقون متاما
مع هذا الرأأي

مييلون اإىل
التفاق مع
هذا الرأأي

مييلون اإىل
تالخبلف
مع هذا الرأأي

خمتلفون متاما
مع هذا
الرأأي

مجموع
اخملتلفني مع
هذا الرأأي

رشاء املنتجات د
املقّلة يرض ابلأعامل التجارية
والوظائف
رشاء املنتجات د
املقّلة يشجع عىل عامةل ا ألطفال
وتالجتار غري املرشوع هبم
رشاء املنتجات د
املقّلة يشلك هتديدا للصحة
رشاء املنتجات د
املقّلة ل يشجع الرشاكت عىل
اخرتاع منتجات جديدة وترويها يف الأسواق
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 .8وإاجامل ،تظل نس بة ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة اذلين رصحوا بأأهنم تعمدوا رشاء منتجات مقّلة نس بة مبدنية،
وإان اكنت قد ارتفعت بثلث نقاط منذ عام ( 2013س بعة ابملائة مقابل أأربعة ابملائة يف عام  .)2013وتغل نس بة الش باب
عىل املشاركني اذلين أأقروا بأأهنم تعمدوا رشاء منتجات مقّلة ،حيث أأقر  %15من املشاركني املرتاوحة أأعامرمه بني  15و24
س نة بأأهنم تعمدوا الإقدام عىل هذا السلوك ( +تسع نقاط).
تعمدوا رشاء منتجات مقّلة
 +ش باب من الفئة العمرية )9+( %15 :24-15
 +عامل املهن اليدوية)6+( %11 :
 +أأشخاص من الفئة العمرية )4+( %9 :39-25

يعين ذكل أأن  %15من ش باب الفئة
العمرية  24-15تعمدوا رشاء منتج مقّل،
مقابل  %7من مجموع ساكن تالاحاد
ا ألورويب

 .9أأما أأولئك اذلين خدعوا فاشرتوا منتجات مقّلة من غري قصد ،فقد ازدادت نسبهتم بأأربع نقاط (عرشة ابملائة مقابل
س تة ابملائة يف عام .)2013
 .10ويف عام  ،2013اكن جيل الش باب هو الأكرث عرضة لرشاء منتجات د
مقّلة نتيجة اخنداعهم ،بيامن تبني ادلراسة احلالية
أأن هذه السمة تسود أأكرث بني اجمليبني املرتاوحة أأعامرمه بني  25و 39س نة .ويف اجملموع ،رصح  12ابملائة من اجمليبني
املرتاوحة أأعامرمه بني  25و 39س نة أأهنم اشرتوا منتجات مقّلة نتيجة تعرضهم للخداع ( +ست نقاط) ،بيامن أأقر  11ابملائة
من اجمليبني املرتاوحة أأعامرمه بني  15و 24س نة ابإقداهمم عىل مثل هذا السلوك ( +أأربع نقاط).
 .11ورمغ تزايد مشرتي املنتجات املقّلة بني ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة ،فاإن جزءا ملحوظا مهنم ( 35ابملائة)
تساءلوا أأيضا اإن اكن املنتج اذلي اشرتوه أأصليا أأم مقّلا.
 .12ومن بني ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة ،يرى  34ابملائة ( -أأربع نقاط) يف رشاء منتجات مقّلة فعل احبجاج ،بيامن
ل يؤيد  62ابملائة هذا الر أأي.
مجموع املتفقني مع هذا الرأأي

ل يعرفون

يتفقون متاما
مع هذا الرأأي

مييلون اإىل
التفاق مع
هذا الرأأي

مييلون اإىل
تالخبلف
مع هذا الرأأي

خمتلفون متاما
مع هذا
الرأأي

مجموع اخملتلفني مع
هذا الرأأي
رشاء منتجات مقّلة هو فعل احبجاج
وأأسلوب ملقاومة اقبصاد السوق وكربى
العلمات التجارية املمتزية
يتيح رشاء منتجات مقّلة معلية رشاء ذكية
متكنك من احلصول عىل املواد اليت ترغ فهيا
مع احلفاظ عىل قدرتك الرشائية

WIPO/ACE/12/11
5

 .13ول يبدو أأن اجمليبني اذلي أأقروا بأأهنم تعمدوا رشاء سلع مقّلة يكرتثون كثريا لتأأثري سلوكهم هذا عىل اقبصاد تالاحاد
ا ألورويب أأو للرضر اذلي يتكبده منتجو احملتوايت ا ألصلية.
 .14ومثلام تعزى زايدة قبول املنتجات د
املقّلة فامي يبدو اإىل عامل ا ألسعار ،يلحظ التوجه ذاته دلى من تعمدوا رشاء
منتج مقّل خلل ا ألشهر الثين عرش املاضية .ويشلك توافر منتجات بأأسعار يف املتناول ادلافع الرئييس اذلي قد يعل
مشرتي املنتجات د
املقّلة يقلعون عن هذا السلوك.
توافر منتجات أصلية بأسعار في المتناول

63%

تجربة سيئة عشتها شخصيا مع منتج مقلد

41%
33%

احتمال التعرض للعقاب

33%

تجربة سيئة عاشها غيرك مع منتج مقلد

28%

إدراك أفضل للضرر الذي يلحقه سلوكك بوظائف العمل وباقتصاد االتحاد األوروبي

28%

إدراك أفضل للضرر الذي يسببه سلوكك لمنتجي المنتجات األصلية
اإلَضرار بسمعتك :قد يحكم اآلخرون عليك ألن لديك سلعا مقلدة أو ألنك تستعملها

13%
8%

ما من شيء يجعلك تقلع عن هذا السلوك

7%

ال يعرفون /الينطبق

ابء .احملتوايت الرمقية
 .15رمغ تراجع القبول العام لسلوك التعدي عىل حق املؤلف ،حيث ر أأى  35ابملائة فقط من اجمليبني أأن من املقبول
احلصول عىل حمتوايت من الإنرتنت بطرق غري قانونية اإن اكنت ألغراض تالس تخدام الشخ ( -س بع نقاط) ،فاإنه يبدو
عىل حنو مياايد أأن احبياجات تالس هتلك تطغى عىل الشواغل القانونية ،اإذ رصح  31ابملائة ( +تسع نقاط) من ا ألوروبيني
اذلين شاركوا يف ادلراسة أأن من املقبول احلصول عىل حمتوايت من الإنرتنت من مصادر غري قانونية اإذا مل تتح مصادر قانونية
بديةل.

مجموع املتفقني مع هذا الر أأي
من املقبول احلصول بطرق غري قانونية عىل حمتوايت من الإنرتنت اإذا اكنت هذه احملتوايت
موةهة لغرض تالس تخدام الشخ
من املقبول احلصول بطرق غري قانونية عىل حمتوايت من الإنرتنت عندما ل تكون مصادر
قانونية بديةل مباحة فورا

 .16وكام ارتفع السن ،تراجع مس توى قبول تزنيل احملتوايت بطرق غري قانونية عندما ل تكون املصادر القانونية البديةل
مباحة فورا.
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 .17وحىت مع تزايد نس بة املواطنني املشاركني يف ادلراسة اذلين رصحوا بأأنه ميكن تربير سلوك خمالف عندما ل يكون
البديل القانوين مباحا ،فاإن غالبية واسعة ومياايدة من ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة س يفضلون العروض القانونية عىل
املصادر غري القانونية .وهناك تفضيل واحض لس تخدام الوسائل القانونية يف النفاذ اإىل حمتوايت عىل الإنرتنت عندما يتاح خيار
بسعر يف املتناول ،اإذ رصح  83ابملائة من ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة أأهنم يفضلون احلصول عىل احملتوايت الرمقية عن
طريق اخلدمات القانونية/املرخص لها.
مجموع املتفقني مع هذا الر أأي
عندما يتاح خيار قانوين بسعر يف املتناول ،أأفضل النفاذ اإىل احملتوايت/تزنيلها/
بهثا عرب منصات مرخص لها ول أأقوم ابلنفاذ اإلهيا/تزنيلها/بهثا بوسائل غري قانونية

 .18ورصح  8ابملائة فقط أأهنم لن يلجؤوا ابلرضورة اإىل اخليار القانوين حىت وإان اكن مباحا وبسعر يف املتناول .ورصح
13ابملائة ممن ترتاوح أأعامرمه بني  15اإىل  24س نة أأهنم قد يس مترون يف اس تخدام اخليار غري القانوين .بيد أأن هذه النس بة قد
اخنفضت بأأربع نقاط مقارنة بعام  ،2013وبنقطتني عىل الإجامل .ويامتىش هذا تالخنفاض مع زايدة اإقبال الش باب ا ألوروبيني
عىل اس تخدام اخلدمات القانونية.
دفعوا مقابل النفاذ اإىل حمتوايت محمية حبق املؤلف ،أأو تزنيلها أأو بهثا من خدمة قانونية عىل الإنرتنت (موس يقى ،فيديو،
فيمل أأو مسلسل تلفزيوين)

 +ا ألشخاص املرتاوحة أأعامرمه بني  15و 24س نة41:

(8+) %

 +ا ألشخاص املرتاوحة أأعامرمه بني  15و 24س نة% 41 :

)(8+
)(8+

 +ا ألشخاص اذلين يعيشون يف املدن الكربى30 :

(7+) %

 +ا ألشخاص الأكرث تعلام (ممن أأهنوا دراس هتم بعد سن العرشين)% 32:
)(8+

يعين ذكل أأن
 %41من ا ألشخاص املرتاوحة أأعامرمه بني
 15و 24س نة دفعوا مقابل النفاذ اإىل
حمتوايت محمية حبق املؤلف ،أأو تزنيلها أأو بهثا

من خدمة قانونية مقابل  % 27من مجموع
ساكن تالاحاد ا ألورويب

 .19ورصحت أأقلية من ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة10 ،ابملائة ( +نقطة واحدة) ،بأأهنا تعمدت اس تخدام مصادر
غري قانونية عىل الإنرتنت .وبيامن يغل عىل ا ألرحج أأن تكون ا ألجيال ا ألصغر س نا قد دفعت مقابل النفاذ اإىل احملتوايت ،فاإنه
يغل عىل ا ألرحج كذكل أأن يكون هؤلء ممن تعمدوا النفاذ اإىل احملتوايت ابس تخدام مصادر غري قانونية.
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تعمدوا النفاذ اإىل حمتوايت أأو تزنيلها أأو بهثا من مصادر غري قانونية عىل الإنرتنت
)(1+

 +ا ألشخاص املرتاوحة أأعامرمه بني  15و 24س نة27:

(1+) %

 +ا ألشخاص املرتاوحة أأعامرمه بني  25و 39س نة18 :

(4+)%
)(+1

 +ا ألشخاص اذلين يعيشون يف املدن الكربى% 13 :
ويعين ذكل أأن

 +ا ِألشخاص الأكرث تعلام (ممن أأهنوا دراساهتم بعد سن العرشين)(1+) % 11:

 %27من ا ألشخاص املرتاوحة
أأعامرمه بني  15و 24نفذوا اإىل
حمتوايت ،أأو قاموا بتزنيلها أأو بهثا من
مصادر غري قانونية عىل الإنرتنت
مقابل  % 10من مجموع ساكن
تالاحاد ا ألورويب

 .20وقد نفذ زهاء ثلث ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة ( 32ابملائة) اإىل حمتوايت مشموةل حبق املؤلف عىل الإنرتنت،
سواء بطريقة قانونية أأو غري قانونية ،ومن هؤلء  22ابملائة مل يس تخدموا سوى اخلدمات القانونية ،و 5ابملائة مهنم مل
يس تخدموا سوى املصادر غري القانونية ،و 5ابملائة اس تخدموا مزيا من املصادر القانونية وغري القانونية املؤدى عهنا.
ويستشف من ذكل أأن اجمليبني يبدون رغبة يف تالنتقال بني املصادر القانونية وغري القانونية من أأجل النفاذ اإىل احملتوايت.

من ا ألوروبيني اس تخدموا
مصادر غري قانونية

مل يس تخدموا سوى جعوا بني مصادر
مصادر غري قانونية قانونية وغري قانونية
مؤدى عهنا

فقط دفعوا مقابل النفاذ اإىل خدمات
قانونية

دفعوا مقابل النفاذ اإىل
مصادر قانونية

 .21وقد تزايد اس تخدام املصادر القانونية مثلام تزايد الوعي ابلطابع القانوين للمحتوايت املعروضة عىل الإنرتنت؛ لكن يبدو
أأن الغموض يزداد بشأأن المتيزي بني ما يشلك عرضا قانونيا أأو عرضا غري قانوين .فقد تساءل  24ابملائة من مجموع ا ألوروبيني
املشاركني يف ادلراسة اإن اكن املصدر قانونيا أأم غري قانوين ،وهو ما ميثل زايدة خبمس نقاط مقارنة ابدلراسة اجملراة يف عام
.2013
 .22ويبدو أأن ا ألوروبيني يتخذون موقفا أأكرث وضوحا فامي يتعلق جبودة احملتوايت اليت تعرضها اخلدمات القانونية.
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%

%

نفذوا اإىل احملتوايت بطريقة
غري قانونية

مل ينفذوا اإىل احملتوايت
بطريقة غري قانونية

جديد

جودة احملتوى اذلي تعرضه اخلدمات القانونية أأحسن مما
ميكن اإياده عن طريق احللول غري القانونية

*70%

70%

جديد

تنوع احملتوى اذلي تعرضه اخلدمات القانونية أأحسن مما
ميكن اإياده عن طريق العروض غري القانونية

45%

56%

مجموع املتفقني مع هذا الرأأي

* عند اإضافة عدد ا ألشخاص اذلي نفذوا اإىل احملتوايت بطريقة غري قانونية وا ألشخاص اذلين مل يفعلوا ذكل ،ل يساوي اجملموع العينة الإجاملية املأأخوذة من تالاحاد ا ألورويب ،ألن
 %3من ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة أآثروا عدم الرد عىل هذا السؤال .ولهذا السب يلحظ اخبلف بني النس بة املئوية للأشخاص اذلين اتفقوا مع هذا الترصحي والفارق بني
من أأعلنوا أأنفسهم خمالفني وغري خمالفني.

 .23ويسود بني أأصغر ا ألجيال أأكرث من غريها تالعتقاد بأأن املصادر القانونية تعرض حمتوايت تفوق من حيث جودهتا
جودة املصادر غري القانونية ،اإذ إان ثلثة أأرابع ا ألشخاص املرتاوحة أأعامرمه بني  15و 24وا ألشخاص املرتاوحة أأعامرمه بني
 25و 39رصحوا هبذا الر أأي .ويرى اجليل ا ألصغر س نا من املشاركني يف ادلراسة أأن اخلدمات القانونية تعرض حمتوايت أأكرث
تنوعا من اخليارات غري القانونية ،حيث رصح هبذا الر أأي  6من لك  10من اجمليبني املرتاوحة أأعامرمه بني  15و 24س نة،
و أأيد هذا الر أأي ما يزيد قليل عن نصف اجمليبني املرتاوحة أأعامرمه بني  25و 39س نة.
 .24ويف أأوساط اجمليبني اذلي أأقروا بـاس تخداهمم مصادر غري قانونية للنفاذ اإىل حمتوايت مشموةل حبق املؤلف يف
الإنرتنت ،يش يع ذكر سعر املنتج وتوافره كس ببني ظاهرين ل إلقدام عىل هذا السلوك.

توافر منتجات أصلية بأسعار في المتناول

71%

احتمال التعرض للعقاب

43%
37%

تجربة شخصية سيئة عاشها غيرك مع المصادر غير القانونية

36%

تجربة شخصية سيئة مع المصادر غير القانونية
إدراك أفضل للضرر الذي يلحقه سلوكك بالموسيقيين والكتاب والفنانين والمبدعين
وغيرهم

29%

إدراك أفضل للضرر الذي يلحقه سلوكك بمناصب العمل وباقتصاد االتحاد األوربي

28%
5%

ما من شيء يجعلك تقلع عن هذا السلوك

5%

الأعرف/ال ينطبق
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اثلثا .تالس تنباجات
 .25يف عام  ،2016ا اعترب ا ألوروبيون اذلين أأجريت مقابلت معهم  ،أأكرث من ذي قبل ،أأن امللكية الفكرية قمية ومجموعة
من املبادئ اليت احمي الإبداع وتالبتاكر الفنيني .ويرون أأن امللكية الفكرية مبد أأ تنظميي أأسايس ،ويعتقدون أأن غياب حامية
امللكية الفكرية قد يؤثر يف تالس تقرار تالقبصادي.
 .26وعىل منوال نتاجئ عام  ،2013ل تزال امللكية الفكرية فامي يبدو موضوعا ملتبسا وغامضا ابلنس بة اإىل ا ألوروبيني
املشاركني يف ادلراسة .وحىت مع تزايد فهم امللكية الفكرية بني أأوساط ا ألوروبيني اإجامل ،فاإن الفهم العميق للملكية الفكرية
احنرس يف عام  .2016يضاف اإىل ذكل أأن هذا الفهم يرتاجع دلى صغار السن من ا ألوروبيني وتظهر بيهنم أآراء أأشد انتقادا
إازاء امللكية الفكرية .وفضل عن ذكل ،ل يزال ا ألوروبيون اذلين أأجريت مقابلت معهم يرون أأن "النخ " يه املس تفيدة
الرئيس ية من امللكية الفكرية ،بيامن ينظر اإىل املواطنني أأمثاهلم مكس تفيدين مهنا بدرجة أأقل بكثري.
 .27وقد اس تفحل الفصل بني تأأييد مبادئ امللكية الفكرية بشلك عام والتعدايت الفعلية املرتبطة ابمللكية الفكرية يف الفرتة
املمتدة بني  2013و ،2016حيث ميكن ملحظة توةهني اثنني .مفن ةهة ،هناك تزايد يف الإقبال عىل رشاء املنتجات
املقّلة ،ل س امي يف اجليل ا ألصغر س نا ،يواكبه تزايد يف قبول هذا السلوك نتيجة أأسعار املنتجات وغياب توافرها ،وهناك
أأيضا من ةهة أأخرى تناقص يف تصور ا ألارضار الناجة عن هذا السلوك.
 .28ويف املقابل ،عىل مس توى احملتوايت عىل الإنرتنت ،يتجسد المنو اذلي شهدته العروض القانونية منذ عام  2013يف
الإقبال عىل اس تخدام هذه احملتوايت ،حيث لوحظت زايدة ملموسة يف عدد ا ألوروبيني املشاركني يف ادلراسة اذلين أأفادوا
بأأهنم دفعوا مقابل النفاذ اإىل حمتوايت مشموةل حبق املؤلف أأو تزنيلها أأو بهثا من خدمات قانونية .بيد أأن هذا المنو مل يؤد بعد
اإىل تراجع يف السلوك غري القانوين .وتؤكد النتاجئ أأن ا ألوروبيني يفضلون املصادر القانونية ،غري أأن تعذر النفاذ اإىل احملتوايت
املبتغاة يدفعهم اإىل اس تخدام مصادر غري قانونية .وتظهر هذه النتاجئ أأيضا زايدة يف حاةل تالرتياب ،اإذ ل يزال يلتبس عىل
ا ألوروبيني المتيزي بني مصدر قانوين ومصدر غري قانوين.
[هناية الوثيقة]

