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أداة الويبو لتقييم احرتام املستهلك للملكية الفكرية – تقييم السلوكيات وفعالية محالت التوعية

وثيقة من اإعداد الس يد مايك لكوب ،خبري استشاري مس تقل يف حبوث املس هتكل والرئيس التنفيذي
*
لرشكة  ،Actualise Research Servicesتويكيهنام ،اململكة املتحدة

امللخص
طلبت الويبو اإعداد أأداة تقيمي ملساعدة ادلول ا ألعضاء فهيا عىل تقيمي سلوكيات املس هتلكني جتاه التعدي عىل امللكية الفكرية
وتقيمي فعالية محالت التوعية من أأجل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .ون ُِّفذ املرشوع بفضل مسامهة مالية قدمهتا وزارة الثقافة
والرايضة والس ياحة جبمهورية كوراي .وا ألداة عبارة عن منوذج اس تبيان مشفوع ابإرشادات وافية ِّ
متكن املس تخدمني من اإعداد
اس تبيان شامل برسعة وبساطة ألغراض حبوث املس هتلكني ،وت ِّيرس مقارنة البياتات املس تخرجة من الاس تبياتات.
ومن النتاجئ الرئيس ية ل ألداة تقدير نس بة الساكن اذلين يس هتلكون أأنواعا معينة من السلع املتعدية ،وحتديد سلوكياهتم
ودوافعهم ،ومتابعة التغريات عىل مر الزمن ،وتقيمي فعالية امحلالت الإعالمية يف اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.

*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف ،ول تعرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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أأول .املقدمة
 .1اإن أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية يه عبارة عن مجموعة من ا ألس ئةل ُوضعت لمتكني املس تخدمني
من اإعداد اس تبيان برسعة وبساطة بشأأن احرتام املس هتكل للملكية الفكرية .ون ُِّفذ املرشوع بفضل مسامهة مالية قدمهتا
وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة جبمهورية كوراي ،وابلتعاون الوثيق مع الويبو.
 .2وا ألداة موهجة اإىل هيئات القطاعني العام واخلاص الراغبة يف تقيمي سلوك املس هتكل جتاه السلع املقرصنة واملقدلة.
ومقسم اإىل وحدات يك يتس ىن مقارنة نتاجئ الاس تبياتات املنفصةل عىل أأن تُتَّبع الإرشادات العامة
وقد ُوضعت بنسق عام َّ
احملددة يف هذه الوثيقة.

اثنيا .الغرض من أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية
 .3تتيح أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية تقيمي سلوك املس هتكل جتاه السلع املقرصنة واملقدلة.
وميكن متابعة تغري السلوكيات عىل مر الزمن ومن مث اس تنباط التوهجات الرئيس ية يف اس هتالك السلع واخلدمات املتعدية.
مث ميكن اس تخدام تكل البياتات لإرشاد ختصيص املوارد للتدابري الوقائية وتقيمي اسرتاتيجيات اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
وفضال عن ذكل ،تتيح ا ألداة تقيمي فعالية محالت التوعية واس تخراج مؤرشات ملقارنة النتاجئ بني ا ألقالمي وداخلها.
 .4ومن النتاجئ الرئيس ية لالس تبياتات تقدير نس بة الساكن املعرضني للسلع واخلدمات املقدلة أأو املقرصنة واس تخداهمم
لها وسلوكهم جتاهها .ول يكتفي الاس تبيان بتقيمي عواقب اس تخدام السلع املتعدية وإامنا ِّيبني أأكرث أأنواع التعدايت ش يوعا
وس بل ولوج تكل السلع واخلدمات اإىل السوق والعوامل اليت قد حتد من الزنعة اإىل اس تخداهما.
 .5ومن احملبذ أأن يكون الاس تبيان عبارة عن دراسة ميدانية دوريةُ ،جترى لك  12شهرا مثال ،ملراقبة التغري يف
اس هتالك السلع واخلدمات املتعدية والسلوكيات جتاهها عىل مر الزمن.
 .6وميكن اس تخدام نتاجئ الاس تبيان ألغراض التوعية عن طريق نرش بياتات مكية وقابةل للمقارنة .وتتيح متابعة
السلوكيات جتاه اخملالفات وا ألنشطة املتعدية عىل مر الزمن تقيمي فعالية اسرتاتيجيات اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
وميكن اس تخدام تكل البياتات لإرشاد ختصيص املوارد .و ُأرفقت بمنوذج الاس تبيان وحدة اختيارية عن امحلالت الإعالمية.
وميكن اس تخدام تكل الوحدة لتقيمي فعالية محةل اإعالمية حديثة عىل املس توى الوطين.
 .7ول شك يف أأن نتاجئ الاس تبيان الفعلية ترهتن يف هناية املطاف اب ألس ئةل املطروحة ،وذلكل فاإن الرسوم البيانية
املعروضة فامي ييل ما يه اإل أأمثةل اإرشادية لعرض بياتات الاس تبيان القامئ عىل هذه ا ألداة.
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نس بة اس تخدام النسخ املقرصنة من عدد الساكن
موس يقى
أألعاب فيديو

%17
%30

%4

أأفالم
مسلسالت

%65

%50

%17
%45

%10

الاس تخدام/الرشاء من أأي مصدر

الإنرتنت  -اس تخدام/رشاء نسخة مقرصنة

الشلك  :1رمس بياين لنس بة اس هتالك السلع املقرصنة (لك املصادر مقابل الإنرتنت)
تصور اجلودة بني املنتجات املتعدية واملنتجات ا ألصلية
دلى مس تخديم املنتجات املقدلة
أأقراص فيديو رمقية
أأقراص موس يقى مدجمة
مالبس
مس تحرضات جتميل
جسائر
منتجات بقاةل
مرشوابت روحية
نبيذ أأو جعة
معلبات كعك
أأدوية
منتجات حصية
مالبس ذات عالمات فاخرة
مس تلزمات املرحاض
مرشوابت غري كحولية

%20
%14
%12
%32
%9
%4%4
%35
%5
%5 %4
%25
%22
%4
%4 %3

%18

%10
%5
%4
%18

أأحسن بكثري

%62
%74
%42

%12
%2 %8
%5

%82
%60

%2%4

%85

%4
%8

%70
%65
%20

%70
%90
%77

%8
%12
%42

%45
%86

أأحسن بقليل

أأسو أأ بقليل

%2

%7

%10
%12

%68

مل تتغري

%3

أأسو أأ بكثري

الشلك  :2رمس بياين لتصور اجلودة بني املنتجات املقدلة واملنتجات ا ألصلية
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نسب رشاء منتجات مقدلة من متاجر عىل مدى  12شهرا
أأحذية مقدلة

أأزايء مقدلة
كشك/س يارة يف السوق

%55

مزاد عىل الإنرتنت
متجر عىل الإنرتنت

%42

%8

متجر/داكن

%3

ابئع متجول يف الشارع/البيوت
صديق أأو زميل

%5
%2

كشك/س يارة يف السوق
مزاد عىل الإنرتنت
متجر عىل الإنرتنت
متجر/داكن
ابئع متجول يف الشارع/البيوت
صديق أأو زميل

حقائب يد مقدلة

%49
%72
%1
%1
%0
%0

عطور مقدلة

كشك/س يارة يف السوق

%61

كشك/س يارة يف السوق

مزاد عىل الإنرتنت

%60

مزاد عىل الإنرتنت

%21

متجر عىل الإنرتنت

%1

متجر عىل الإنرتنت

%2

متجر/داكن

%0

متجر/داكن

%3

ابئع متجول يف الشارع/البيوت

%2

ابئع متجول يف الشارع/البيوت

%5

صديق أأو زميل

%0

صديق أأو زميل

%0

%78

الشلك  :3رمس بياين للمتاجر الرئيس ية اليت تبيع منتجات مشهورة مقدلة

اثلثا .هيلك ا ألداة
.8

ا ألداة مكونة من أأربعة مناذج اس تبيان رئيس ية تغطي ا ألنواع ا ألربعة التالية من السلع املقرصنة أأو املقدلة:
-

السلع الرمقية – املوس يقى وا ألفالم و أألعاب الفيديو واملسلسالت والكتب؛
السلع الاس هتالكية – ا ألغذية واملرشوابت ومس تحرضات التجميل وا ألدوية وا ألدوات املزنلية؛
السلع واملالبس الفاخرة – حقائب اليد وا ألزايء الفاخرة؛
الكتب واملقالت – كتب عامة وكتب صوتية ومقالت أأاكدميية وكتب مدرس ية.
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و ُأرفقت الوحدات ا ألربعة التالية اليت ميكن اإدراهجا يف مناذج الاس تبيان الرئيس ية ا ألربعة:
-

وحدة الربجميات؛
وحدة تقيمي امحلالت الإعالمية؛
وحدة ا ألس ئةل ادلميغرافية اخلتامية؛
مالحظات توضيحية لمنوذج الاس تبيان.

 .9الوحدة ا ألوىل يه وحدة اإضافية تغطي السلوك اخملالف املرتبط ابلربجميات وميكن اإدراهجا يف أأي من الاس تبياتات
الرئيس ية ا ألربعة؛ والوحدة الثانية تتيح خيار طرح أأس ئةل لتقيمي فعالية محةل اإعالمية حديثة يف السوق؛ والوحدة الثالثة حتتوي
عىل أأس ئةل تصنيف دميغرافية ميكن اإدراهجا يف هناية لك منوذج من مناذج الاس تبيان.
 .10وتغطي املالحظات التوضيحية لمنوذج الاس تبيان تفاصيل المنوذج بتقدمي اإرشادات لتكييف الاس تبيان،
وإابراز مسامهة خمتلف وحدات المنوذج يف توفري نتاجئ موثوق هبا.
 .11وهتدف ا ألداة اإىل توفري لك املواد الالزمة لإعداد اس تبيان عن اس تخدام السلع واخلدمات اخملالفة .ويُزمع نرشها عىل
موقع الويبو الإلكرتوين 1للتحميل بنسق وورد ،يك يتس ىن للمس تخدمني تكييفها حبسب احتياجاهتم اخلاصة .ومن املتوقع أأن
يلجأأ املس تخدمون اإىل هيئة ميدانية لإدارة العمل امليداين وإاجرائه .ويوىص ابلس تعانة ابلهيئة ذاهتا عىل ا ألقل يف
اإعداد التحليل ا ألويل للبياتات اجمل َّمعة.

رابعا .اخلامتة
 .12هتدف أأداة الويبو لتقيمي احرتام املس هتكل للملكية الفكرية اإىل اإرشاد أأنشطة توعية املس هتلكني وتقيميها عىل أأساس
بياتات اإحصائية سلمية .وميكن مقارنة نتاجئ الاس تبياتات اخملتلفة اإما زمنيا وإاما جغرافيا من أأجل توضيح الصورة والرؤية
ومن مث اإرشاد وضع اسرتاتيجيات قامئة عىل ا ألدةل إلذاكء احرتام املس هتكل للملكية الفكرية.
[هناية الوثيقة]
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http://www.wipo.int/enforcement/en/awareness-raising/

