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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 أأغسطس 7 التارخي:

 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
 2019سبمترب  4اإىل  2جنيف، من 

 بوصفها وسيلة إلذكاء االحرتام للملكية الفكريةأنشطة التوعية واحلمالت االسرتاتيجية 
عداد مساهامت  الهند والرنوجي وعامن وبريو ومجهورية مودلوفا من اإ

نفاذ، خالل دورهتا الثالثة عرشة اليت ُعقدت يف الفرتة من  .1 ىل  3اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ سبمترب  5اإ

ة عرشة، يف عدة موضوعات مهنا "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية ، عىل أأن تنظر اللجنة، خالل دورهتا الرابع2018

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معومًا والش باب لإ اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل 

هذه الوثيقة مساهامت عن هذا املوضوع ، طبقًا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت". وتعرض خصوصاً 

 (.اأأعدهتا مخس دول أأعضاء )الهند والرنوجي وعامن وبريو ومجهورية مودلوف

سامهة امل  وتعرضاملس هتلكني.  لتغيري سلوكووضعت مجهورية مودلوفا والهند اسرتاتيجيات معقدة ومتعددة املراحل  .2

أأنشطة  ويشمل اً واسع يس هتدف مجهوراً ربانجمها الطموح للتغيري الثقايف، وهو برانمج وصفًا لمجهورية مودلوفا اليت أأعدهتا 

عالمية وتثقيفية وتوعوية  املسؤولني واملعلمني واملس هتلكني البالغني والش باب. ونُّظم عدد كبري من املؤمترات والندوات  لفائدةاإ

ىل نومفرب  2017وادلورات التدريبية يف الفرتة من يونيو  ضافة اإىل، 2018اإ  والأحداثمحالت التوعية واملنشورات  اإ

 الإعالمية.

أأنشطة و  ةالترشيعي اتالتغيري  جتمع بنيالهند يف مسامههتا رضورة وضع اسرتاتيجية متعددة اجلوانب،  أأبرزتوابملثل،  .3

نفاذ  ذاكء الوعي يف الاسرتاتيجية الوطنية، الإ ذاكء الوعي. وتركز مسامههتا عىل عنرص اإ  تضطلعلأنشطة اليت امئة ابكام تقدم قواإ
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دارهتا  الهنوض ابلصناعة والتجارة ادلاخلية  لوزارة، ويه اتبعة (CIPAM)هبا خلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

(DPIIT) من أأجل تعزيز صناعة السيامن الهندية، ابس تخدام أأشاكل خمتلفة من احملتوى السمعي البرصي، ابلتعاون مع ،

 احرتام حق املؤلف.

دارة  وينصب تركزي .4 ذاكء الوعي دلى الش باب، من خالل اتباع مناجه خمتلفة. ففي عامن وضعت اإ عامن وبريو عىل اإ

نُّظمت املسابقة اليت  واقرُتحتللمدارس. التعلمي خطة مفصةل لتنظمي مسابقة الرتبية و الابتاكر والأوملبياد العلمي التابعة لوزارة 

ذاكء خابدمع من الويبو يف مدارس حكومية و  صة يف مجيع أأحناء البالد. وُطلب من التالميذ تصممي ملصقات حول موضوع اإ

بداعاترضت خشص يف املسابقة. وعُ  100الاحرتام للملكية الفكرية. وشارك ما يزيد عن  الفائزين خالل الفعاليات اليت  اإ

، احتفاًل ابليوم العاملي للملكية اخلليجيوزارة التجارة والصناعة ابلتعاون مع جملس التعاون لنظمها مكتب الرباءات التابع 

 جديدةالتعلمي أأنشطة توعية الرتبية و ". ونظمت وزارة اكسب اذلهبية: حق املؤلف والرايضةالفكرية اذلي محل عنوان "

ىل  28من  اذلي ُعقد هذا احلدثللأطفال خالل   .2019أأبريل  30اإ

طار .5 هد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ملع مسامهة ا وينصب الرتكزي أأيضًا عىل املدارس يف اإ

(INDECOPI) " أأحرتم امللكية الفكرية  –القرار يل والاحرتام مين يف بريو، من خالل مرشوع تعلميي رائد بعنوان

لهيا املعهد الوط2018". ويف عام الهتريبرفض وأأ  ين ، وضعت جلنة ماكحفة اجلرامئ امجلركية والقرصنة، اليت ينمتي اإ

(INDECOPI) دورات  تنظمياحرتام امللكية الفكرية، يليه  حول موضوعو اياملعلمني يف مدينيي لامي واك لتدريب، برانجمًا

، ودليلني للمعلمني. وجنح املرشوع صفللك  كتيّبوُأنتجت مجموعة تشمل مخست كتيبات، لطالب املدارس الثانوية. 

من املدارس  الباً ط 9801بلغ عدد املشاركني يف ادلورات و يف حتقيق مس توى عال فامي يتعلق مبشاركة املعلمني،  التجرييب

 .2021حبلول عام  توس يعه ليشمل البدل بأأمكهل هبدف، 2019. وليزال املرشوع قامئًا يف عام الثانوية

 ،اً يبتلكفة منخفضة نسب  املس هتكلالت توعية مح مدى فعالية (NIPO)املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية  ويبنّي  .6

من و . الإنرتنت عربعىل املسافرين واملتسوقني  مواردهاملكتب  لعمل مع وسائل الإعالم. وقد ركزمة يف اويتبادل جتربته القيّ 

ع مواد للمس هتلكني ومعرفة كيفية مساعدة الصحفيني عىل مج الأساس يةالرسائل  لتوصيلخالل ابتاكر تكتياكت عبقرية 

خبارية  عاليماهامتم  من توليداملكتب  متكّن، لتدوين مقالتاإ  .عىل حنو مس تدام ام امللكية الفكرية واحلفاظ عليهبقضية احرت  اإ

 وترد املساهامت ابلرتتيب التايل: .7

بقاء القراصنة بعيدًا   3....................................محةل ماكحفة القرصنة يف الهند............................................... –اإ

 13...........................جتنب رشاء السلع املقدلة عرب الإنرتنت وخالل العطل –مبادرات التوعية الرنوجيية بشأأن التقليد 

 20.....................اخلاصة ابحرتام حق املؤلف يف عامن.................................. 2018/2019املسابقة املدرس ية لعام 

  –الهتريبرفض وأأ امللكية الفكرية  أأحرتم – القرار يل والاحرتام مين

 29املدارس الثانوية يف بريو................................................................................. طالبلبرانمج تربوي جديد 

 36يف مجهورية مولوفا................................................................................................. برانمج التغيري الثقايف

 [تيل ذكل املساهامت]



WIPO/ACE/14/4 Rev. 
3 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

بقاء القراصنة بعيداً   محةل ماكحفة القرصنة يف الهند –اإ

عداد من مسامهة دارة الفكرية، امللكية شعبة املشرتك، الأمني أ غاروال، راجيف الس يد اإ  والتجارة ابلصناعة الهنوض اإ
 الهند نيودلهيي، والصناعة، التجارة وزارة ادلاخلية،

 ملخص

 تصدهيا للتحدي يف ادلاخلية، والتجارة ابلصناعة الهنوض لوزارة التابعة دارهتاواإ  الفكرية امللكية حقوق تروجي خلية نفّذت

نفاذ عىل تدريب برامج الهند، يف الإعالم احليوي وصناعة الرتفيه قطاع وسائط يواهجها اليت القرصنة يف املمتثل الرئييس  اإ

. والإدارية الترشيعية التدابري من وضع العديد يف كام سامهت وامجلارك، الفكرية لفائدة مسؤويل الرشطة امللكية قوانني

ذاكء يف الرئيس ية اليت تضطلع هبا الأنشطة أأحد وتمتثل  وقد ُأنتجت. الش باب يف أأوساط س امي القرصنة ل الوعي مبخاطر اإ

 دور يف عرضها جيري قصص ُمصورة تُظهر لرسوم متحركة فيديو ومقاطع دبوليوو مبشاركة جنوم قصرية فيديو مقاطع

الشخصية الهزلية للملكية الفكرية وخشصية "أ ي يب انين"، اليت تعترب متمية  وظهرت .التلفزيون شاشات وعىل السيامن

 يف اجلامعات طالب يشارك بيامن املدارس، املوهجة لطالب والعروض الفيديو حقوق امللكية الفكرية يف الهند يف مقاطع

 .الفكرية امللكية مسابقات

 س يةمعلومات أأسا .أأولً 

 تلفزيونية قناة 600 من يف ظل وجود أأكرث الهند، يف الإعالم احليوي وصناعة الرتفيه قطاع وسائط يمتتع .1

. 1العاملية للرشاكت بفرص منو لفتة س نواًي، يُنتج فيمل 1,000و حصيفة 70,000و المثن مدفوعة قناة تلفزيون مليون 100و

 الس نة يف املائة يف 10.9 بلغ للمنو مضاعفا س نواي معدل الهند يفوجسل قطاع وسائط الإعالم احليوي وصناعة الرتفيه 

ىل املائة يف 13.1 نسبته للمنو مضاعفا س نواي يسجل معدل أأن املتوقع ومن ،2017/2018 املالية  مليار 2,660 حنو أأي اإ

وسائط الإعالم احليوي قطاع  ويوظف. 2022/2023 املالية الس نة حبلول( أأمرييك دولر مليار 38 حوايل) هندية روبية

 .2مبارش غري أأو مبارش اكن بشلك سواء خشص، ماليني 4 اإىل 3.5 زهاء الهند وصناعة الرتفيه يف

ىل الوثرية هبذه مسريته وملواصةل .2 قطاع وسائط الإعالم احليوي  يمتتع أأن جيب املذهةل احملققة، الأرقام الأمام، رمغ اإ

يكولويج بنظام الهند وصناعة الرتفيه يف تقدمه جماهبة  تعرقل اليت من شأأهنا أأن التحدايت جماهبة عليه كام يتعني متكيين اإ

                                         


 أ راء الأمانة أأو أأي من ادلول الأعضاء يف الويبو.  تعكساملؤلفني وحدمه، ولال راء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ راء 
1)2012( Ernst & Young and LA India Film Council، عىل متاح ، جديدة أ فاق: الهند يف الأفالم صناعة: 

http://producersguildindia.com/Pdf/Film%20Industry%20In%20India%20New%20Horizons.pdf. 
2 Equity India Equity Foundation (2019 مارس )،  عىل متاح الرتفيه، ةصناعو  الإعالمقطاع وسائط :

https://www.ibef.org/industry/media-entertainment-india.aspx. 

 

http://producersguildindia.com/Pdf/Film%20Industry%20In%20India%20New%20Horizons.pdf
https://www.ibef.org/industry/media
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حدى غريها، أأو الالكرتونية سواء القرصنة، وتعد. فعاةل  الهند، يف فقط ليس بأأمكهل، الصناعة هتدد قطاع اليت العقبات اإ

 العامل.  أأحناء مجيع يف أأيًضا ولكن

 الأنشطة فقد أأدت. للغاية بل اكرثية ضارة نتاجئ الأوىل، للوهةل ةمسأأةل عادي تبدو اليت للقرصنة، تكون وقد .3

 من املصلحة وأأحصاب واملسوقني والفنانني واملصنعني املنتجني من العديد حرمان عىل حق املؤلف من للمتعدين الشائنة

بداعهم، فضال عن عوائد عاقة المنو اإ يرادات احلكومات عىلواحليلوةل دون حصول  وتطويرها الصناعة لهذه املايل اإ  اإ

 املظلمة. الإرهاب ش بكة يف متويل للمتعدين املرشوعة غري املاكسب تُوظف ذكل، عىل عالوة. املرشوعة الرضائب

 الإدارات خمتلف بني النشط التعاون ذكل يف مبا اجلوانب، متعدد هنج اتباع القرصنة مسأأةل معاجلة وتتطلب .4

نفاذ تدابري يتطلب ل أأنه كام. اخلاص القطاع من املصلحة وأأحصاب احلكومية ذاكء أأيًضا يتطلب بل حفسب، اإ  الوعي اإ

 الش باب. يف أأوساط س امي ل والتواصل،

 حملة عامة .اثنياً 

 الفكرية امللكية حقوق قوة نقاط ،2016 عام يف املعمتدة الهند، يف الفكرية امللكية حلقوق الوطنية الس ياسة تدرك .5

 الفكرية امللكية حقوق تروجي خلية وأأنشئت. سواء حد عىل والاجامتعية املنافع الاقتصاديةيف حتقيق  دلورها وتعززها

دارهتا دارة رعاية حتت واإ  يف علهيا املنصوص الأهداف عىل العمل تركزي لكفاةل ادلاخلية والتجارة ابلصناعة الهنوض اإ

 .الفكرية امللكية حلقوق الوطنية الس ياسة

دارهتا الفكرية امللكية حقوق تروجي خلية ومعلت .6 ذاكء عىل ابس مترار واإ  وتعزيز الفكرية، امللكية حبقوق الوعي اإ

نفاذها ودمع تسويقها  الفكرية امللكية حقوق تروجي خلية بذلهتا اليت جرى تقدير اجلهود وقد. البدل يف فعال بشلك اإ

دارهتا ذاكء يف واإ نفاذ واكلت كفاءات وبناء امجلاهري بني الوعي مس توى اإ  خالل من( وامجلارك الرشطة مسؤويل) الإ

ىل ابلنظر اخللية زخامً، اليت نظمهتا العمل حلقات أأعطت وقد. املنتظم التدريب  الفكرية امللكية حقوق اإىل مدى احلاجة اإ

  .وأأمهيهتا

 نونقا مرشوع فقد قُّدم. والإدارية عىل حد سواء الترشيعية الناحية من القرصنة ملواهجة ابس مترار احلكومة وسعت .7

التصوير  ماكحفة أأحاكم) السيامن دور يف القانوين غري التصوير ضد حمددة جزائية أأحاكم لوضع مؤخًرا الهندي الربملان يف

دارهتا  تعاونت الإداري، الصعيد وعىل(. باكمريا الفيديو "التبادل مكتب  مع بنجاحخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

 حيمل موقع ويب 300 من أأكرثوقف  الرمقية " يفملاكحفة اجلرامئ الإلكرتونية و  ماهاراشرتا و"وحدة يت"نرت الوطين لالإ 

 لبدء املتضافرة اجلهود فاإن شهراًي، مشاهدة مليون 186 من بأأكرث ما يقدر جتذب املواقع هذه لأن ونظًرا ."in." نطاق

 .للقرصنة قاس ية رضبة تشلك أأن ميكن العامل أأحناء مجيع يف الأخرى ماكتب تسجيل مع مماثةل ترتيبات

دارهتا  ونظمت .8 ولعل ما . القرصنة بأأرضار الناس وعي لإذاكء مكثفة محالتخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

ذا اكنت الأحاكم يالحظ هو أأنه  هذه من وراء جتارية جينون ماكسب اذلين أأولئك وس يةل حُيتج هبا ضد اجلزائية اإ

ن القانونية، غري الأنشطة . املقرصنة املواد عن الش باب، وخاصة الناس، لإبعاد أأفضل وس يةل يكون أأن ميكن قناعالإ  فاإ

جيابية بصدق وماكتب احملاماة الصناعية الرشاكت وقد جرى جذب ىل واإ  .الاخنراط يف امحلةل اإ
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دارهتا  محةل عىل الضوء الورقة هذه وتسلط .9  فهيا ُوظفت واليت الوعي، لإذاكءخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

يشلك هذا الهنج  وقد. أ خرين بني من الهنديني السيامن جنوم مع ابلتعاون ُأنتجت القرصنة، ملاكحفة قصرية فيديو مقاطع

 القرصنة ملاكحفة الفيديو مقاطع وترد روابط. مماثةل مبادرات اختاذ يف ترغب اليت الأعضاء ابلنس بة لدلول مثال حيتذى به

  .1املرفق  يف

نتاج مقاطع .اثلثاً   (بوليوود) الهندية الأفالم قطاع صناعة من ممثلني مع ابلتعاون القرصنة ملاكحفة فيديو اإ

ثر نظًرا .10 ن الأفالم، عائدات عىل للقرصنة الكبري السليب للأ  ماكحفة الكبرية تقتيض الصناعة مصلحة قطاع فاإ

. امجلهور عىل ودامئ أأمعق تأأثري بوليوود ملشاهري فقد اكن للجاذبية الشعبية اليت يمتتع هبا، نظًرا ذكل، عىل عالوة. القرصنة

خلية تروجي حقوق امللكية الفكرية  بني مشرتك مسعى خالل من مشاركة هادفة مشاركهتم من التأأكد هو املفتاح واكن

دارهتا   احملدودة. الهند يف املنتجني ونقابةواإ

 مقاربة أألف.

نتاج .11 دارهتا  تعاونت ة،القرصن ملاكحفة القصرية الفيديو مقاطع لإ  املنتجني نقابة معخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

 منتجي أأبرز وينضوي حتت لواء النقابة الرمقي، واحملتوى والتلفزيون الأفالم جمال يف رائدة منظمة احملدودة ويه الهند يف

 الأفالم هذه التطوعية يف عىل املشاركة وافقوا اذلين السيامن جنوم مع وتعاملت النقابة. الهند يف البرصي السمعي احملتوى

 ابتشان أأميتاب الس يد مثل الهندية، السيامن قطاع صناعة يف الرائدة النجوم وقد اخنرط يف هذا املسعى بعض. القصرية

 والس يدة ابجباي مانوج والس يد أأبراهام جون والس يد دوان فارون والس يد هبات عليا والس يدة ابلن فيداي والس يدة

 .اكبور رانبري شارك والس يد فراننديز جألكني

 مبثابة ذكل واكن الوقت، ذكل يف يف اس توديوهات اكن يس تخدهما املمثلون معوًما القصرية الفيديو مقاطع وُصّورت .12

ىل احلاجة لعدم نظًرا التلكفة يف توفري . اثنية 60 اإىل 30 رشيط فيديو لك وترتاوح مدة. اس توديوهات خاصة اإ

ما اللغة الإجنلزيية تواس تخَدم  برساةل فيديو مقطع لك وينهتيي. الكهام الأحيان، بعض ويف الهندية، أأو هذه املقاطع اإ

 ".للقانون خمالفة والرسقة! هو رسقة بهثا عىل الإنرتنت أأو للأفالم القانوين غري التزنيل"

 منخفضة فيديو مقاطع كام أأنتجت .وحتريرهاادلقة  عالية فيديو مقاطع النقابة بكتابة السيناريو وتصوير وتلكفت .13

 الإنرتنت.رسعة  لخنفاض نظًرا الاجامتعي، التواصل وسائل عىل نرشها لتحسني أأيًضاادلقة 

دارهتا  (logos) شعاري وأأدرج .14  يف لحقًا احملدودة الهند يف املنتجني ونقابةخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

 الفيديو مقاطع بث خالل من الهندية الإذاعة مؤسسة وشاركت. الفيديو يف التوايل عىل واليرسى الميىن العلويتني الزاويتني

 .الفيديو هناية يف شعارها وعرض شاشة التلفزيون عىل
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 النرش ابء.

نرُشت  وصولها، تعممي أأجل ومن. امحلةل جناح يف مسأأةل حامسة القرصنة ملاكحفة القصرية الفيديو مقاطع وشلك نرش .15

 .وشاشات التلفزيون السيامن ودور الاجامتعي التواصل وسائل من قبيل الوسائل بش ىت

 فيمل أأحدث عرض اترخي قبيل القصرية الفيديو مقاطع اإطالق يف متثلت ويف وقت لحق واختذت اسرتاتيجية .16

 .فعالية أأكرث بشلك املشاهري اإرشاك وابلتايل املعين، للممثل

 الفيديو مقاطع عرضت فقد الش باب، مع للتواصل رئيس ية وس يةل أأصبحت الاجامتعي التواصل وسائل لأن ونظًرا .17

دارهتاالتابعة خل  الاجامتعي التواصل وسائل مواقع مجيع عىل القصرية  ذكل يف مبا ،لية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

 وزارة من لك تويرت حسايب فقد نرشت املقاطع جمددا عىل ذكل، عىل عالوة. تويرت ذكل من والأمه واليوتيوب الفايس بوك

عادة الهند يف املنتجني نقابة قامت مث. التجارة ووزير والصناعة التجارة  عىل حساهبا عىل تويرت نرشها بعد ذكل بنرشها واإ

 من الفيديو بنرش ابتشان أأميتاب الس يد وقام. الفيديو يف ظهروا اذلين بوليوود ملشاهري الشخصية تويرت وعىل حساابت

  .مليون متابع 50 احلساابت جممتعة لهذه اوز املتابعونوقد جت. حسابه

 مع والتواصل القصرية الفيديو مقاطع من الوسائل املعمتدة لنرش أأخرى رئيس ية وس يةل السيامن دور وشلكت .18

دارهتا  اتصلت ذلكل، ووفقًا. امجلهور  مقاطع عرض وطلبت والإذاعة الإعالم بوزارةخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

 عرض مهنا وطلبت السيامن دور برابطات مزتامن بشلك واتصلت. الرئييس عرض الفيمل قبيل السيامن دور يف الفيديو

 عرض للتصديق عىل الأفالم قبل املركزي اجمللس تصديق عىل احلصول جيب لأنه ونظًرا. عىل أأساس تطوعي الفيديوهات

 املركزي اجمللس تصديق عىل الطلب، بشأأن احملدودة حصلت، الهند يف املنتجني نقابة فاإن الهند، يف السيامن يف فيمل أأي

بشأأن ( 3 املرفق) الرضورية التوجهيات والإذاعة الإعالم وزارة أأعطت وبعدها (،1 املرفق) للتصديق عىل الأفالم الالزم

 السيامن. دور يف القصرية الفيديو عرض مقاطع
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خلية تروجي حقوق امللكية الفكرية  تعاونت فقد الهند، أأراكن أأقىص اإىل تصل وس يةل اتصال التلفزيون لأن ونظًرا .19

دارهتا   بشلك الفيديو مقاطع بث رشاكهئا من وطلبت تلفزيونية قناة 350 من أأكرث تضم اليت الهندية الإذاعة مؤسسة معواإ

 وتطّوعي. دوري

 املتحركة الرسوم تس تخدم القرصنة ملاكحفة الفيديو مقاطع .رابعاً 

ذاكء يف البدء املهم ومن رمقية، مبهارة يًضا،أأ  يمتتع الأطفال، .20  بشلك يسهم مما مبكرة ابلقدر بنفسه، سن يف وعهيم اإ

دارهتا  وتعاونت. الفكرية امللكية احرتام يعزز حصي بييئ نظام بناء يف كبري قطاع  معخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

نتاج يف الصناعة  الرسوم املتحركة هذه املقاطع خشصيات وتعرض وبهثا، القرصنة ملاكحفة الفيديو مقاطع من سلسةل اإ

 ، وقد بثت عىل"للقرصنة ل قل" املتحركة يه اليت توهجها مقاطع الرسوم الرساةل واكنت. يف أأوساط الأطفال املعروفة

 .الشعبية الرسوم املتحركة قناة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرصنة ماكحفة يف فيديوهات ظهور الشخصية الهزلية للملكية الفكرية يف الهند .خامساً 

"أ ي يب مسكوت" الشخصية الهزلية للملكية الفكرية و"أ ي يب انين" اليت تعترب متمية حقوق امللكية الفكرية يف  .21

نفاذ وواكلت احلكومة تساعد خبرية ابلتكنلوجيا جدة ويه اجلدة من جانب الأم(، الهندية ابللغة Nani وتعين) الهند  اإ

الشخصية الهزلية وتسامه . أأديتيا ابمس أأيًضا املعروف شوتو الفكرية مبساعدة حفيدها امللكية جرامئ ماكحفة عىل القانون

ذاكءللملكية الفكرية  م مقطع الفيديو للحفاظ. الأطفال وخاصة امجلهور، بني الفكرية امللكية حقوق بأأمهية الوعي ابإ  وُُصّ

طار اليوم( الويبو) الفكرية للملكية العاملية املنظمة محةل زمخ عىل  بذاكء احتفل اذلي ،2018 الفكرية للملكية العاملي يف اإ

بداعها العامل يف التغيري تقود اليت املرأأة ماكنة  حيتلون الأجداد فاإن ذكل، عىل عالوة. وجشاعهتا وحب اس تطالعها وابإ

 .أأيضاً  وموطنا للشفاء املعرفة كبنوك ابلحرتام وحيظون الأطفال قلوب يف خاصة
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دارهتا  وتعاونت .22 نتاج يف الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد مكتب معخلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ  سلسةل اإ

"أ ي يب انين" اليت تعترب متمية  بطوةل من الفكرية، امللكية حقوق حول ابلأطفال اخلاصة الرسوم املتحركة فيديو مقاطع من

 فيديو وُأطلق رشيط. عرب وسائل التواصل الاجامتعي اخملتلفة هذه الفيديو مقاطع مجيع ونرُشت. حقوق امللكية الفكرية

 تدخل الأمر أأي يتطلب ول املدارس، يف لعرضه الفكرية مضت خشصية "أ ي يب انين" امللكية حقوق مؤخرا حول تعلميي

ىل الرساةل لمترير اخلرباء أأو املعلمني قبل سواء من خاريج  .الأطفال اإ

 القرصنة ملاكحفة فيديو مقاطع لإنتاج املسابقات .سادساً 

خلية تروجي حقوق امللكية الفكرية  أأطلقت القرصنة، ماكحفة محةل يف واللكيات اجلامعات طالب اإرشاك أأجل ومن .23

دارهتا  الطالب وقدم. قطاع الصناعة مع ابلتعاون الفكرية نظمت للملكية مسابقة ويه ، "أ ي يب رايزم"،2018 عام يف واإ

 بقمية نقدية جوائز وُمنحت عقب ذكل. اثنية 60 أأو اثنية 30 ملدة والزتوير القرصنة عن أأفالًما املشاركون

 املوقع عىل وتقدير وشهادات تذاكرات اإىل ابلإضافة الفائزة، للفرق( أأمرييك دولر 5,700) هندية روبية 400,000

دارهتا. خل  الرمسي ىل املسابقة وهتدفلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ  الش باب، جيل بني والإبداع الابتاكر ثقافة تعزيز اإ

 مسابقة وحققت. وطنية منصة عىل لُيتوجوا الش باب للمبدعني الإبداعي لإظهار العمل فريدة فرصة وشلكت املناس بة

دارهت أأطلقت حيث كبرًيا، جناًحا يف نسخهتا الأوىل "أ ي يب رايزم" "أ ي يب  مسابقةا خلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

 وهام مسابقة من فئتني، للمشاركة يف واجلامعات واللكيات املدارس ووهجت ادلعوة لطالب رايزم"يف نسخهتا الثانية

 .اليومية احلياة يف الفكرية امللكية عن املصورة والكتب الأفالم
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 الأمام اإىل والطريق اس تنتاج .سابعاً 

 القرصنة مع املعركة تبدأأ  وعىل هذا ادلرب،".  خبطوة تبدأأ  ميل الألف رحةل" ،املشهورة املقوةل تعبري حد عىل .24

ذاكء الوعي . بأأعامهلم وحاميهتا الاعرتاف مع ال خرين أأعامل بوجوب احرتام الناس توعية مباكن الأمهية من ذلكل. مبخاطرها ابإ

 محةل الهند س تواصل بيامن للمس تقبل، واسترشافًا. شامةل حلوًل  تتطلب فهيي وابلتايل عاملية، معركة املعركة فاإن ذكل، ومع

 املصلحة وأأحصاب الوسطاء أأن يتخذها اليت ميكن الطوعية التدابري يف تنظر أأن أأيًضا علهيا جيب القرصنة، ماكحفة

 أأسامء ومسجيل البحث وحمراكت ادلفع وبواابت الإنرتنت خدمات ومقديم الإعالن واكلت مثل ال خرين الرئيس يني

 .والإدارية الترشيعية الإجراءات املشلكة فضال عن هذا ملواهجة النطاقات
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لكرتونية روابط: 1 املرفق  القرصنة ماكحفة فيديو ملقاطع اإ

 (بوليوود) الهندية السيامن قطاع صناعة من ممثلني مع ابلتعاون القرصنة ملاكحفة فيديو مقاطع  .أألف

 :الس يد أأميتاب ابتشان https://www.youtube.com/watch?v=KcqnmXCNRXE 
 :الس يدة فيداي ابلن https://www.youtube.com/watch?v=GeYzx5EtyUI 
 :الس يد رانبري اكبور https://www.youtube.com/watch?v=8f-430eENxA 
 :الس يدة علياء هبات https://www.youtube.com/watch?v=j8Yb3JhWXRk 
 :الس يد فارون ضوان https://www.youtube.com/watch?v=_WnwCep-PyA 
 :الس يد فارون ضوان https://www.youtube.com/watch?v=7eydDLT_dsQ 
 :الس يدة سوانكيش سيهنا https://www.youtube.com/watch?v=eJd633QeGtE 
 :الس يد جون أأبراهام https://www.youtube.com/watch?v=17roZ52Ma3I 
 :الس يد مانوج ابجباي https://www.youtube.com/watch?v=ncEQ3To-cFQ 

 مقاطع فيديو ملاكحفة القرصنة ابس تخدام خشصيات الرسوم املتحركة  ابء.

 Motu-Patlu Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=hR4EO9ZG2gM 
 Motu-Patlu Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=XjwBej3pKMU 
 Shiva Video: https://www.youtube.com/watch?v=_lBPnZweibU 

 مقاطع فيديو ملاكحفة القرصنة ابس تخدام خشصية هزلية للملكية الفكرية يف الهند.  مي.ج

 https://www.youtube.com/watch?v=ap-UejP8oYc&t=71s 
 https://www.youtube.com/watch?v=ap-UejP8oYc&t=71s 
 https://www.youtube.com/watch?v=e22mTmznSA8&t=4s 
 https://www.youtube.com/watch?v=zRpmiMkcRk0&t=25s 
 https://www.youtube.com/watch?v=5rEpNpO0iqU&t=71s 

 

 "أ ي يب رايزم" دال.

 https://www.youtube.com/watch?v=pM5kPHXuYu0 
 https://www.youtube.com/watch?v=joSvzuEMdUM&t=2s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KcqnmXCNRXE
https://www.youtube.com/watch?v=GeYzx5EtyUI
https://www.youtube.com/watch?v=8f-430eENxA
https://www.youtube.com/watch?v=j8Yb3JhWXRk
https://www.youtube.com/watch?v=_WnwCep-PyA
https://www.youtube.com/watch?v=7eydDLT_dsQ
https://www.youtube.com/watch?v=eJd633QeGtE
https://www.youtube.com/watch?v=17roZ52Ma3I
https://www.youtube.com/watch?v=hR4EO9ZG2gM
https://www.youtube.com/watch?v=XjwBej3pKMU
https://www.youtube.com/watch?v=_lBPnZweibU
https://www.youtube.com/watch?v=ap-UejP8oYc&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=ap-UejP8oYc&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=e22mTmznSA8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=zRpmiMkcRk0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=5rEpNpO0iqU&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=pM5kPHXuYu0
https://www.youtube.com/watch?v=joSvzuEMdUM&t=2s
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  املركزي الفيمل الصادرة عن اجمللس وثيقة التصديق عىل من نسخة :2املرفق 
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  الفيديو والإذاعة بشأأن عرض مقاطع الإعالم وزارة توجهيات :3املرفق 

 

 

 

  [هناية املسامهة]
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 جتنب رشاء السلع املقدلة عرب الإنرتنت وخالل العطل –الرنوجيية بشأأن التقليد  مبادرات التوعية

عداد الس يدة  هيدفيغ بينغس تون، كبرية املستشارين القانونيني، املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية، أأوسلو، مسامهة من اإ

 *الرنوجي

 

 ملخص

مبادرات عديدة للتوعية بشأأن عواقب رشاء املنتجات املقدلة  2014منذ عام  نفذ املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية
املقدلة عرب الإنرتنت والرنوجييني اذلين يشرتون السلع املقدلة وخماطرها. واس هتدفت الرنوجييني اذلين يشرتون السلع 

املكتب الرنوجيي للملكية  خالل عطلهم ابخلارج. ونُفذت لك هذه املبادرات مبزيانية منخفضة نسبيًا. ومع ذكل، تواصل
ديد من هذه املبادرات الصناعية مع العديد من الناس من خالل هنج استبايق لزايدة اهامتم وسائل الإعالم. وقد نُفذ الع

 .هيئة حامية املس هتكل الرنوجييةابلشرتاك مع أأحصاب املصلحة ال خرين، مكمثيل القطاع اخلاص وامجلارك و 

 مقدمة .أأولً 

ن نقطة انطالق هجود ماكحفة القرصنة والتقليد يف الرنوجي يه ش بكة حكومية مؤلفة من عرش هيئات خمتلفة،  .1 اإ

عاليم عىل ش بكة الإنرتنت بعنوان  . وينسق املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية هذه الش بكة ويدير buyreal.noوموقع اإ

 املوقع الإلكرتوين اخملصص ملاكحفة القرصنة والتقليد.

وينسق املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية مبادرات التوعية ويضطلع هبا خمتلف أأحصاب املصلحة وأأعضاء  .2

 .الش بكة احلكومية، تبعًا لطبيعة امحلةل

جيابي .3 عالمية واإ . وهدفنا ةومنذ بداية هذه اجلهود، اكنت مجليع مبادرات ماكحفة انهتأاكت حقوق امللكية الفكرية نربة اإ

 ىل اختيار منتجات حقيقية وجتنب املنتجات املقدلة.هو تشجيع الناس ع

وتظهر دراسة عن تصورات الرنوجييني للمنتجات املقدلة أأجرهتا دائرة امجلارك الرنوجيية واملكتب الرنوجيي للملكية  .4

ىل  ذلين يف املائة من الأشخاص ا  39 يف املائة من الناس س بق هلم رشاء منتجات مقدلة، وأأن 24الصناعية أأن ما يصل اإ

يف  70اشرتوا منتجات مقدلة تعمدوا القيام بذكل. وعند سؤاهلم عن املاكن اذلي اشرتوا فيه املنتجات املقدلة، أأجاب 

يف املائة مهنم بأأهنم قاموا بذكل عرب الإنرتنت. ذلكل،  22املائة مهنم بأأهنم قاموا بذكل خالل عطلهتم ابخلارج، بيامن أأجاب 

 .التوعية املسافرين لقضاء العطالت ومتسويق الإنرتنت من املنطقي أأن تس هتدف مبادرات

 

                                         

 .الويبو يف الأعضاءالأمانة ول ادلول أ راء  ول تعرب ابلرضورة عناكتبهيا، راء أ  تعرب ال راء الواردة يف هذه الوثيقة عن  * 
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 غاردرموينمحةل التوعية يف مطار أأوسلو  .اثنياً 

واكن . نظم املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية محةل يف هذا املطار ابلشرتاك مع ممثيل امجلارك والقطاع اخلاص .5

ىل البالد،  الهدف مهنا التواصل مع الرنوجييني اذلين يسافرون يف عطةل، وتشجيعهم عىل جتنب جلب املنتجات املقدلة اإ

ل تشرتوا "كام ُوزعت عند ماكتب التسجيل يف املطار بطائق كِتب علهيا . وتوعيهتم ابخملاطر املرتبطة ابلسلع املقدلة

ىل بدلمك  .لوضعها عىل الأمتعة" املنتجات املقدلة؛ اجلبوا تذاكرات حقيقية اإ

جراءات املراقبة الأمنية  .6 وهو الوقت اذلي يشعر فيه الناس براحة أأكرب )وبعد انهتاء املسافرين من اإ

ىل الناس وحتدثنا. ، مقنا بتوزيع كتيبات(مما يكون عليه احلال يف ماكتب التسجيل وعرضنا علهيم عن كثب  اإ

الأمر أأاثر اهامتم الناس وأأاتح  وقد شعران بأأن هذا. مناذج من السلع املقدلة مقابل مناذج للسلع الأصلية

 .موضوع التقليد حولفرصة للحوار 

عالمية قوية، مبا يف ذكل . وكنا قد أأصدران بالغًا حصفيًا قبل امحلةل .7 حفظيت هذه املبادرة بتغطية اإ

 .تقرير مطول يف نرشة الأخبار الرئيس ية عىل أأكرب قناة تلفزيونية يف الرنوجي

 ود الربيدية الصغريةمحةل امللصقات عىل الطر  .اثلثاً 

امجلارك الرنوجيية تدفقًا مس مترًا للطرود الربيدية الصغرية احملتوية عىل السلع املقدلة اليت تواجه دائرة  .8

نرتنت وحُيمتل أأن ينطوي العديد من هذه املنتجات، مكس تحرضات التجميل ولعب . يشرتهيا الناس عرب الإ

 .عىل خطورة عند اس تخداهما ،الأطفال والأهجزة الإلكرتونية املقدلة

وللتوعية بشأأن السلع املقدلة عرب الإنرتنت وزايدة عدد زوار موقعنا الإلكرتوين الإعاليم اخملصص ملاكحفة انهتأاكت  .9

. امللكية الفكرية، وضع موظفو امجلارك يف مجيع أأحناء البالد ملصقات عىل الطرود الربيدية الصغرية عىل مدار ثالثة أأايم

املوقع هل اشرتيت سلعًا أأصلية؟ اقرأأ عن املنتجات املقدلة عىل : "لصقات النص التايلوتضمنت امل

www.buyreal.no." 

 
 دائرة امجلارك الرنوجييةالصورة: 

http://www.buyreal.no/
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 مقالت يف اجملالت اليت توزعها رشكة الطريان الرنوجيية خالل رحالهتا .رابعاً 

للمسافرين خالل العطةل الصيفية فرصة مطالعة مقالني عن السلع املقدلة يف اجملةل اليت توزعها رشكة أأتيحت  .10

 .الطريان الرنوجيية خالل رحالهتا

وأأوحض املقالن أأن التقليد مشلكة متنامية أأثرت عىل مجيع أأنواع السلع، مبا يف ذكل املنتجات اليت ميكن أأن تشلك  .11

وحضا أأيضًا أأن الاجتار يف السلع املقدلة يرتبط ابجلرمية املنظمة ويرض ابلأعامل التجارية وأأ . هتديدًا للصحة والسالمة

ىل البالد عند عودهتم من س باب اليت تس توجب عىل الناس جتنب مث أأوحضا الأ . املرشوعة رشاء السلع املقدلة وجلهبا اإ

 .عطلهم ابخلارج

 

 

نرتنت يف الرنوجي  .خامساً   لتذاكر الطريان وتأأجري الس يارات والفنادقالإعالن يف أأكرب سوق اإ

نرتنت يف الرنوجي لتذاكر الطريان وتأأجري الس يارات والف  .12 عالن لعدة أأسابيع يف أأكرب سوق اإ واكن الهدف . نادقنرُش اإ

ىلاملسافرين عىل عدم رشاء املنتجات املقدلة خالل عطلهم ابخلارج  من ذكل هو حث املوقع  وزايدة عدد الزايرات اإ

 .الإلكرتوين الإعاليم اخملصص ملاكحفة التقليد والقرصنة

وقد ُُصم الإعالن . ول يدرك الكثري من الناس الصةل املوجودة بني الاجتار يف املنتجات املقدلة واجلرمية املنظمة .13

ل اجلر : "جلذب انتباه الناس من خالل النص التايل مية املنظمة اشرتى هذه النظارات الشمس ية بسعر رخيص للغاية، وموَّ
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عىل الإعالن، ". وعندما نقر الناس buyreal.noمخسة أأس باب لتجنب املنتجات املقدلة عىل املوقع ! يف نفس الوقت

ىل املوقع الإلكرتوين الإعاليم  .أأعيد توجهيهم اإ

 

 يف معرض السفر الرنوجيي buyrealجناح  .سادساً 

يف أأكرب معرض للسفر  عىل مدى س نتني امجلارك الرنوجييةللمكتب الرنوجيي للملكية الصناعية ودائرة  جناح أأقمي .14

 .خشص هممت ابلسفر 40,000وقد مجع املعرض . يف الرنوجي

ذن من أأحصاب احلقوق)وعَرض اجلناح مناذج من املنتجات املقدلة مقابل مناذج للمنتجات الأصلية  .15 حث و ( ابإ

ىل اخلارج لق  .ضاء عطلهمالناس عىل عدم رشاء املنتجات املقدلة عند السفر اإ

 .وحظي اجلناح ابهامتم كبري واكن من السهل بدء حوار مع الناس حول موضوع التقليد .16

ىل اجلناحوأأصدر املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية بالغًا حصفيًا ودعا ال .17 اجلناح اهامتمًا  وقد لقي. صحافة للحضور اإ

 ُ عالميًا جيدًا يف لكتا الس نتني، مبا يف ذكل مقال عن التقليد ن حدى أأكرب الصحف يف الرنوجياإ  .رش يف صفحتني يف اإ

 الإعالن يف قطار املطار الرسيع .سابعاً 

عالن متحرك عىل شاشات قطار مطار أأوسلو الرسيع .18 واس هتدف . خالل عطليت اخلريف وعيد الفصح، ظهر اإ

ىل اخلارج واكن الهدف من ذكل املنتجات املقدلة خالل عىل جتنب رشاء حهثم  هذا الإعالن الأشخاص اذلين يسافرون اإ

: اكن الإعالن حيمل رساةل واحضة. و buyreal.noويف الوقت نفسه، جُشع الناس عىل زايرة املوقع الإلكرتوين . عطلهم

 ".www.buyreal.noاعرف السبب عىل . هل س تذهب للتسوق؟ ل تشرت املنتجات املقدلة"

 

http://www.buyreal.no/
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 flytoget.noالصورة: 

 

 
 www.buyreal.noاعرف السبب عىل   !ل تشرت املنتجات املقدلة  هل س تذهب للتسوق؟

 عالانت يف فيس بوك قبل أأعياد امليالدالإ  اثمنًا.

ذا اكن موقع كام أأهنم يتساءلون عن كيفية م. يشرتي الكثري من الناس هدااي عيد امليالد عىل الإنرتنت .19 عرفة ما اإ

لكرتوين معني ول يزال كثري من الناس يعتقدون أأن السلع الفاخرة، كحقائب اليد . يقدم سلعًا أأصلية أأو مقدلة اإ

لكرتونية غريبة املظهروالنظارات الشمس ية للمصممني املشهورين اليت تباع  ، يه وحدها اليت ميكن أأن تكون عىل مواقع اإ

أأنواع املنتجات اليت تباع عرب الإنرتنت، لكعب الأطفال واملناشري واملس تلزمات الرايضية  ول يدركون أأن مجيع. مقدلة

 .ومس تحرضات التجميل، ميكن أأن تكون مقدلة أأيضاً 

عالانت خمتلفة عىل  .20 ولتنبيه املتسوقني عرب الإنرتنت اإىل خماطر رشاء املنتجات املقدلة عرب الإنرتنت، ُعرضت ثالثة اإ

ُ . 2018و 2017موقع فيس بوك قبل أأس بوعني من حلول أأعياد امليالد يف عايم  فذت هذه امحلةل اخلاصة بأأعياد امليالد ون

http://www.buyreal.no/
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ودائرة امجلارك  هيئة حامية املس هتكل الرنوجييةوجيي للملكية الصناعية و عىل موقع فيس بوك بشلك مشرتك بني املكتب الرن 

 .الرنوجيية

واكنت الإعالانت متحركة حيث جذبت انتباه الناس اإىل خماطر الصحة والسالمة املرتبطة ابلسلع املقدلة والصةل  .21

ىل املوقع الإلكرتوين. بني املنتجات املقدلة واجلرمية املنظمة يف لأشخاص الراغبني ل buyreal.no وُوضع أأيضًا رابط اإ

خشص يف لك  100,000وقد شاهد الإعالانت ما يقرب من . احلصول عىل املزيد من املعلومات حول هذا املوضوع

 .مضمون الرساةل اليت حتملها هذه الإعالانت( يف لك عام)مهنم  15,200ومن احملمتل أأن يس تحرض حوايل . س نة

 

 
 

دعوة الصحافة اإىل املشاركة يف مراقبة امجلارك للمنتجات املقدلة يف طرود أأعياد  -ملصقات عيد امليالد  .اتسعاً 

 امليالد

حسب جتربتنا، يس تدعي جذب اهامتم وسائل الإعالم مبوضوع  .22

ىل الأحداث املرئية حيث ميكهنا تصوير ومقابةل اخلرباء التقليد دعوة الصحافة  اإ

أأن يكون ذكل يف الأماكن اليت جتري فهيا خارج بيئة املاكتب، ويفضل 

 .الأش ياء غري الاعتيادية

، أأصدران بالغًا حصفيًا 2018و 2017فقبل أأعياد امليالد يف عايم  .23

عن املنتجات املقدلة، ووهجنا دعوة اإىل وسائل الإعالم لزايرة حمطة الربيد 

عيت الصحافة ملشاهدة موظفي امجلارك ومه ودُ . أأوسلو مطار الكبرية يف

يضعون ملصقات عيد امليالد عىل الطرود الربيدية الصغرية ويتفحصون 

وقد اس تخدمنا نفس امللصقات كام يه . الطرود حبثًا عن املنتجات املقدلة

موحضة يف القسم الثالث، مع تعديلها بشلك طفيف لإضفاء طابع أأعياد 

 .امليالد علهيا

عالميًا، مبا يف ذكل تقرير مطول يف وقت اذلروة  53وقد مكن البالغ الصحفي من الرتوجي لهذا احلدث يف  .24 منفذًا اإ

حدى أأكرب القنوات التلفزيونية يف الرنوجي  .عىل اإ
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 الاس تنتاجات .عارشاً 

عادة اس تخدام 2019اإىل  2015من يف الفرتة املكتب الرنويج املبادرات اليت قام هبا من علمنا ت  .25 ، أأنه ميكن اإ

ابلرضورة الرسائل والإعالانت لفرتة ل يتذكرون الناس فالأفاكر والرسائل واملواد عدة مرات مع تعديالت طفيفة فقط. 

 تكرار أأو تعديل الرساةل قلياًل.من خالل " عدة مرات نكزمه"من الفعال ما يكون  اً غالبو . اً طويةل جد

نشاء قصةينجذب الصحفيو  .26 ىل الأحداث واحملتوى املريئ اذلي ميكهنم اإ يف  املتواضع الوقوفىت حفمن خالهل.  ون اإ

مقالت حول  وتدوينمعرض السفر أأو دعوة اإىل مكتب الربيد ميكن أأن تودل الكثري من الاهامتم من وسائل الإعالم 

املكتب م، أأصبح املتحدثون الرمسيون من خربة أأكرب يف التعامل مع وسائل الإعالاكتساب مع و املقدلة.  السلع قضية

جراء مقابةل ماوامجلارك الرنوجيية أأكرث فاعلية يف توصيل رسائلهم  الرنويج للملكية الصناعية  .عند اإ

لكرتونيةمن املفيد وجود صفحة و  .27 لهيا ميكن للأشخاص اإ احلصول عىل مزيد من املعلومات حول هذا  النفاذ اإ

دماج ضامن  للملكية الصناعيةاملكتب الرنويج  حياولو املوضوع.  شارةرابط أأو اإ ىل  اإ يف  buyreal.no موقعه الإعاليماإ

 توجز املكتب اليت بأ راءفامي يتعلق يس تخدم الصحفيون املوقع الإلكرتوين مكصدر للمعلومات، وخاصة كام أأي ريبوراتج. 

 أ خر ادلراسات والتقارير ادلولية واحمللية.

ىل أأن وسائل الإعالم تتصل ال ن ابملكتب  املكتب الرنوجيياكن ملبادرات و  .28 املتواضعة تأأثري طويل الأجل، ابلنظر اإ

جراء عدة مرات يف الشهر لطلب جياد قصص عن املنتجات  اإ تركزي وسائل يسهم الهدف هو أأن و . املقدلةمقابالت واإ

ذاكءالإعالم املزتايد عىل قضااي امللكية الفكرية يف   رشاء السلع املقدلة.وعي املس هتكل ابل اثر السلبية ل  اإ

  [هناية املسامهة]
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 اخلاصة ابحرتام حق املؤلف يف عامن 2018/2019املسابقة املدرس ية لعام 

أأعدت هذه املشاركة ادلكتورة مااي العزري خبرية يف جمال التعلمي ومديرة الابتاكر والأوملبياد العلمي بوزارة التعلمي يف 

 *مسقط، سلطنة عامن 

 ملخص

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية والتثقيف املرتبط هبا يف املدارس عىل مدار أأولت وزارة  التعلمي يف عامن اهامتما خاصا ابإ

الس نوات الثالث املاضية، نظرا لحتياج الطالب املتنايم لس تخدام طائفة متنوعة من موارد املعلومات حبثا عن أأفاكر 

جراء ىل الانتفاع من الابتاكحبهثم خالل اإ ومبا أأنه من السهل عىل الطالب  ر عىل املس توى املدريس.، ما يؤدي اإ

ىل العمل  اس تخدام أأشاكل التكنولوجيا املتاحة يف نسخ املعلومات أأو حتميلها ومن مث اس تخداهما يف أأعامهلم دون الإشارة اإ

ذاكء وعي الطالب حبق املؤلف وحتسني  2018/2019الأصيل، نُظمت مسابقة يف الس نة الأاكدميية  فهمهم لعدم بغية اإ

ىل املادة اليت حيتاجوهنا. وتُ  ىل أأشاكل النفاذ القانوين اإ طالب املدارس عىل املسابقة عرف قانونية التعدي مع توجهيهم اإ

دراك قميةحقهم يف الاس تفادة من نسخ أأعامهلم وعىل   ذكل ملس تقبلهم ومس تقبل جممتعهم. اإ

 التنس يق مع الويبو .أأولً 

ذاكء احرتام امللكية كخطوة أأوىل، نسقت وزارة  .1 التعلمي هذه املسابقة فامي بني الطالب العامنيني ابلتعاون مع شعبة اإ

جراء املسابقة ومشاركة الطالب العامنيني فهيا. لتحقيق أأهداف  الالزمووافقت الويبو عىل توفري ادلمع  الفكرية بغية اإ

ذاكء وعي النشء حب  ق املؤلف. املسابقة. واكن الهدف الأسايس من املسابقة هو اإ

الفانةل( شريت )مقيص -اليتمقصان عىل كتب الرسوم الفاكهية و  واش متلت املواد الرتوجيية اليت قدمهتا الويبو .2

دارة الابتاكر والأوملبياد العلمي التابعة لوزارة التعلمي  بواحلقائ وادلفاتر، فضال عن توزيع الأومسة عىل الفائزين. وأأعلنت اإ

 احلكومية واخلاصة، ونظمت املسابقة وأأرشفت علهيا ونفذت املهام ال تية:عن املسابقة لطالب املدارس 

 حتديد املدارس املشاركة؛ -

 وضع خطة تنفيذية؛ -

 حتديد معايري ورشوط ابلتشاور مع اخلرباء ليس تخدهما حاكم املسابقة؛ -

جراء املسابقة؛ -  تقدمي ادلمع للمدارس املشاركة يف اإ

 تقيمي امللصقات واختيار الفائزين؛ -

 عالن عن املسابقة يف وسائل الإعالم؛الإ  -

 الرتتيب لحتفال توزيع اجلوائز ابلتنس يق مع اجلهات الأخرى. -

                                         
  ة الفكرية.ال راء اليت تعرب عهنا هذه الوثيقة يه أأراء مؤلفهتا ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء ابملنظمة العاملية للملكي *
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 تنفيذ املسابقة .اثنياً 

ىل مجيع املدارس ت ُأعلن .3 املسابقة ورُشحت تفاصيلها وُأرسلت مجيع املعلومات اخلاصة ابملعايري املتعلقة ابمللصقات اإ

 واش متلت أ لية التنفيذ عىل ما ييل:  التعلمي املعنية يف لك ولية.يف سلطنة عامن من خالل مديرية 

 مشاركة الطالب من الصف السابع وحىت الصف الثاين عرش؛ -

 واملدارس اخلاصة؛ املدارس احلكوميةمشاركة  -

 التغطية اجلغرافية مجيع ولايت سلطنة عامن؛مشلت  -

 مشاركة طالب املدارس فرادى أأو يف فرق من اثنني. -

دارة الابتاكر والأوملبياد العلمي رحبت  .4 العديد من املدارس يف سلطنة عامن ابملسابقة واتصلت املدارس ابإ

لستيضاح بعض الأمور بشأأن امللصقات ورشحت للطالب املنطق وراء عقد هذه املسابقة وأأهدافها ومعايري الفوز فهيا. 

براز املناس بات وابلإضافة اإىل ذكل أأطلقت محةل عىل وسائل التواصل الاجامتعي لت  شجيع التفاعل مع اللجنة املنظمة، مع اإ

دارة الابتاكر والأوملبياد العلمي وثيقة شارحة تمكيلية عن حق  عقد يف املدارس ابلتوازي مع املسابقة.اليت تُ  ومجعت اإ

لكرتونيا اإىل مجيع الولايت ليس تخدهما املدرسون يف الفصول.  واش متلت واثئق املؤلف بغية منع التعدي عليه وأأرسلهتا اإ

دارة امللكية الفكرية يف وزارة التجارة والصناعة وعىل كتاب  رسوم تمكيلية أأخرى عىل كتيب )عن حق املؤلف( أأعدته اإ

دارة الابتاكر والأوملبياد العلمي حلقات معل يف  فاكهية عداد الويبو. وابلإضافة اإىل ذكل أأجرى متخصصون من اإ من اإ

ذاكء وعي طالب املدارس هبا. بعض الولايت، فأأبرزوا أأمهية امل   لكية الفكرية وس بل اإ

 تقيمي امللصقات .اثلثاً 

دارة الابتاكر  .5 ملصقا من املدارس املشاركة يف غضون فرتة قصرية. وتأألفت  100 العلمي أأكرث من والأوملبيادتلقت اإ

دارة امللكي ة الفكرية التابعة لوزارة التجارة جلنة التقيمي من متخصصني اتبعني لإدارة الابتاكر والأوملبياد العلمي ومن اإ

والصناعة. وقميت اخلرباء امللصقات وفقا ملعايري حمددة. واكنت اخلطوة الأوىل استبعاد الأعامل اليت مل تس توف أأهداف 

بناء عىل  ،جلنة الفحص الهنايئ اليت تأألفت من ممثيل خمتلف املؤسساتمن املقبوةل املسابقة. وتىل ذكل تقيمي التصماميت 

ىل معا . ويف املرحةل الأخرية وقع الاختيار عىل مخسة املتلقنييري املسابقة وجودة التصممي وقدرته عىل نقل الرساةل اإ

 مشاركني عىل املس توى الوطين.
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 اجلوائز .رابعاً 

رتبت وزارة التجارة والصناعة ابلتعاون مع جملس التعاون اخلليجي اذلي مثهل مكتب براءات الاخرتاع جمللس  .6

ىل  28التعاون دلول اخلليج العربية املناس بات لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف الفرتة ما بني  بريل حتت  30اإ اإ

اش متلت املناس بات عىل عقد ندوة ومعرض يعرض أأعامل املبتكرين موضوع "اكسب اذلهبية: حق املؤلف والرايضة." و 

وشاركت وزارة  من مجيع أأحناء بدلان جملس التعاون دلول اخلليج، تأأكيدا عىل اهامتم دول اجمللس ابلهنوض ابمللكية الفكرية.

 التعلمي يف املناس بة من خالل املساهامت الثالثة املذكورة فامي ييل.



WIPO/ACE/14/4 Rev. 
24 

 

لقاء - برزت من خاللها يف اليوم الثاين وأُ اللكمة ابلبتاكر يف وزارة التعلمي، ونُظمت هذه  لكمة عن الهنوض اإ

وُسلط الضوء عىل برامج امللكية الفكرية يف املدارس مثل برامج . برامج الابتاكر ومبادراته يف الوزارة

ذاكء من خمتلف الوعي للمعلمني والطالب فضال عن برامج التدريب املقدمة للمتخصصني واملرشفني  اإ

 .الولايت يف عامن. واكن موضوع احللقة التدريبية الأساس ية كيفية البحث يف قواعد بياانت الرباءات

ىل املعرض. بأأول مخسة مراكز لصقات الفائزة املوعرض  -  يف معرض الابتاكر ما اجتذب الزائرين اإ
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مثل رايضة كرة القدم  رايضةالالعديد من طالب املدارس يف مسابقة أأهجزة الروبوت يف جمال  ومشاركة -

 الفائزة عىل جوائز من اللجنة املنظمة.الفرق  والسومو، وحصلت

 

  



WIPO/ACE/14/4 Rev. 
26 

 

عقد حلقات العمل ابلتعاون مع رشاكت القطاع اخلاص لتدريب املشاركني عىل تصممي وبرجمة الألعاب و  -

لكرتونيا للتسجيل  الرايضية. دارة الابتاكر والأوملبياد العلمي رابطا اإ وشارك أأكرث  حللقة العمل.وُصمت اإ

 طالب من طالب املدارس يف حلقات العمل. 100من 

 

وعقد مسابقة للأس ئةل والأجوبة املتعلقة ابمللكية الفكرية للزوار ول س امي لطالب املدارس الإعدادية  -

 لختبار مدى معرفهتم ابملفاهمي الأساس ية للملكية الفكرية.

مقصان عىل طالب املدارس ابلإضافة اإىل  رسوم فاكهيةم وكتب حقائب حتتوي عىل دفاتر وأأقال وتوزيع -

 .(شريت -اليت)
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الويبو عىل الفائزين مبسابقة حق املؤلف مسو الش يخ حمسن بن مخيس بن غالم ميداليات  وتوزيع -

دارة الابتاكر والأوملبياد العلمي  البلويش، مستشار وزارة التجارة العامنية. وابلإضافة اإىل ذكل وزعت اإ

 ابلتعاون مع القطاع اخلاص جوائز عىل أأول مخسة فائزين.
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 التصاممي الفائزة يف املس تقبل ما ييل:اس تغالل واش متلت الاقرتاحات املتعلقة بكيفية  .7

 تسجيل حق املؤلف للك تصممي؛ -

 طباعة التصممي الفائز لعرضه يف املدارس ويف ردهة الوزارة؛ -

 وضع تقومي للتصاممي؛  -

نتاج فيديو عن  -  املسابقة لعرضه أأثناء الاحتفال وعىل شاشات وزارة التعلمي؛اإ

 يف الويبو. عرض التصاممي -

 ]هناية املسامهة[
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املدارس  طالبرانمج تربوي جديد لب - الهتريبرفض وأأ أأحرتم امللكية الفكرية  –القرار يل والاحرتام مين 

 الثانوية يف بريو

عداد الس يد راي أأغوس تو الإشارات املمزية التابع للمعهد الوطين لدلفاع عن مديرية  ميلوين غارس يا، مدير مسامهة من اإ

 املنافسة وحامية امللكية الفكرية، لامي، بريو

 

 ملخص

طارتصف هذه املسامهة الأنشطة   –القرار يل والاحرتام مين  " اذلي حيمل عنوان الرائد الرتبوياملرشوع  املنفَّذة يف اإ

 والزتوير القضااي املتعلقة ابلقرصنة مراعاةو  تضمني اكن الهدف من املرشوع هوو . " الهتريبرفض وأأ أأحرتم امللكية الفكرية 

ية والقرصنة، جلنة ماكحفة اجلرامئ امجلرك  املرشوع ونفّذت. 2018الثانوية لعام  طالباملناجه ادلراس ية ل وضععند  الهتريبو 

 حلقات من خالل تنظمياملرحةل الأوىل تدريب املعلمني  فشملت :اإىل مرحلتني وقُّسم املرشوع .بتدخل من وزارة التعلمي

لطالب  املوهجة وراتدلل الفعالفشملت التنفيذ املرحةل الثانية  أأما. تعلمييةمعل مبارشة ومنتدايت افرتاضية ومواد 

من اخملطط توس يع و من هذه املبادرة.  وايلامي واكمن  اً طالب 9,801اس تفاد  اكن قد ،2018حبلول عام و ملدارس الثانوية. ا

 الأخرى يف بريو. املقاطعاتلتشمل  ،2019، خالل عام هذه املبادرة

 عامةمعلومات  أأول.

ديسمرب  13املؤرخ  27595رمق ( مبوجب القانون CLCDAPجلنة ماكحفة اجلرامئ امجلركية والقرصنة ) ُأنشئت .1

مؤسسة من  من س تة عرش وتتأألف اللجنة. 2007مايو  4املؤرخ  29013، بصيغته املعدةل مبوجب القانون رمق 2001

نتاج )، مباخلاصو القطاعني العام  ، واملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية (منصب رئيس اللجنةا يف ذكل وزارة الإ

لإدارة الرضيبية ا املرشف عىل الوطين واملكتب، والس ياحةوزارة التجارة اخلارجية ، و (INDECOPIامللكية الفكرية )

(SUNAT.) 

اسرتاتيجية وضع  دامئة ومتعددة القطاعات. وهتدف أأساسًا اإىل يه جلنة وجلنة ماكحفة اجلرامئ امجلركية والقرصنة .2

امئ امجلركية جبميع أأشاكلها. الإيرادات املتأأتية من البضائع املقرصنة و/ أأو املقدلة واجلر  خفضعىل حنو فّعال يف وطنية تسامه 

وتقدمي توصيات هتدف اإىل ماكحفة  هاوتنظمي  هاوتنس يق ختطيط الإجراءات  اللجنةتشمل وظائف وحتقيقًا لهذه الغاية، 

 .ومقعها هذه املهام جيب أأن تؤدهيا املؤسسات املسؤوةل عن منع هذه اجلرامئو امللكية الفكرية. انهتأاكت جرامئ امجلارك و 

ىل  .3 ىل جلنة موابلنظر اإ نتاج ووزارة التعلمياكحفة اجلرامئ امجلركية والقرصنةاملهام اليت ُولّكت اإ يف  ،، وقعت وزارة الإ

طار عام للتعاون من أأجل تعزيز ، 2016أأبريل  27 طاري للتعاون فامي بني املؤسسات. ووافق الطرفان عىل وضع اإ اتفاق اإ

وطالب  املعلمني طاوسأأ يف اجلرامئ امجلركية من خالل تنفيذ املبادرات التعلميية  وماكحفةثقافة احرتام امللكية الفكرية 

 يف البالد. احلكوميةاملدارس 

                                         
 .ال راء الواردة يف هذه الوثيقة تعرب عن أ راء املؤلفني ول تعكس ابلرضورة أ راء أأمانة الويبو أأو دولها الأعضاء 
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 أأهداف التفاق الإطاري ماييل: وتشمل .4

، وتعمل الاحرتام معّينة قمي عىل تبيّن  احلكوميةيف املدارس  التالميذتشجيع و دور املواطنني ب التوعية -

بداع ودفع الرضائب ورفض  روح املبادرةرتاف بأأمهية الاع والهدف من ذكل هو  الهتريبوالإ

 ؛والقرصنة والزتوير

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ورفض اجلرامئ ذات الصةل  ،الالمهنجيةالأنشطة  تشجيع تطوير - ابإ

 امللكية الفكرية.وانهتأاكت امجلركية 

التفاق  مبوجب" الهتريبرفض وأأ امللكية الفكرية أأحرتم  –القرار يل والاحرتام مين  "ووضع املرشوع الرائد  .5

 .2018نسخته الأوىل يف عام وُأطلق يف الإطاري 

 

 " الهتريبرفض وأأ أأحرتم امللكية الفكرية  –القرار يل والاحرتام مين  "محةل التوعية  .اثنياً 

املسائل ذات الصةل ابلقرصنة والزتوير  يف مراعاةيمكن الهدف من املرشوع الرائد  .6

 يف مناجه املدارس الثانوية.  والهتريب

مقاطعة اكايو لامي و  يف مقاطعة 2018ووضعت النسخة الأوىل من املرشوع يف عام  .7

 ادلس تورية.

 وينقسم املرشوع الرائد اإىل مرحلتني: .8

 تدريب املعلمني؛ -

 املدارس الثانوية. طالباملوهجة لالفعال لدلورات  والتنفيذ -
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 املعلمنياملرحةل الأوىل: تدريب  أألف.

املعهد الوطين لدلفاع عن  مسؤولني دلىمن  والهتريبمسائل القرصنة والزتوير  حولتلقى املعلمون تدريبًا  .9

 وهام، (SUNATلإدارة الرضيبية )املرشف عىل االوطين  واملكتب (INDECOPIاملنافسة وحامية امللكية الفكرية )

 اكل يت:تعلميية مواد  تحدثتاس  لهذا الغرض، و . املسائليف هذه  تانتص اخمل  الهيئتان

اعي يف والنشاط الإبد روح املبادرةقمية ب  لزايدة الوعي، للك صف كتيباملدارس الثانوية،  طالبلة كتيبات مخس

 ، واختاذ موقف حامس ومسؤول جتاه هذه القضااي.البيئة الشخصية والعائلية

 

الثانوي، وال خر  التعلميىل والثانية من الأو تني، أأحدهام للس ن ملعلمنيفائدة دليالن مهنجيان ل -

مهية الأنظمة لأ  نظرايً  اً أأساس ادلليالنيوفر و . الثانوي التعلميالثالثة والرابعة واخلامسة من  واتللس ن

هذه  وتتكيفالعالمات التجارية. وتقليد والقرصنة  الهتريب، فضاًل عن ماكحفة الرضيبية وامجلركية

، لأن املدرسني جمرد مثال واقرتاح فهيي، . ومع ذكلصفلك مع ية لمي ية والتع الأدةل الأدوات املهنج 

 لس ياقهم وواقعهم. اً ، وفق تطوير وحداهتم وجلساهتماإىل حباجة

دارة التعلمي احمللية يف لامي )لفائدة جلسات مبارشة نظمت شلك التدريب يف  وجرى .10  UGEL 3وحدات اإ

، مع الرتكزي حول (DRE-Callao) اكايو يف للتعلمي، واملكتب الإقلميي (UGEL VENTANILLAو UGEL 7و

 .والهتريبوالعالمات التجارية املؤلف  : حقضوعاتثالثة مو 
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لهياملواد الافرتاضية لتبادل ا PeruEducaمنصة  ، ُأنشئتعالوة عىل ذكلو  .11 ، أأعاله 9يف الفقرة  التعلميية املُشار اإ

عىل املؤلف  والزتوير وحق للهتريب املناقشات عرب الإنرتنت بني املعلمني يف ثالثة منتدايت خمصصة لتيسريوكذكل 

من  املضطلع هبامراقبة تنفيذ الأنشطة  لجنة ماكحفة اجلرامئ امجلركية والقرصنةل  أأاتحت املنصةذكل، التوايل. ابلإضافة اإىل 

 .ةالافرتاضي املنصةخالل 

عدادمه للوحدات وادلورات بناًء عىل الكتيبات اليت  يف تقدم املعلمنيل  املس مترة راقبةاملوقد مكن ذكل من  .12 اإ

 محبيث ميكن للمعلمني أأن يصمموا أأدواهت تشجيع تبادل املعلوماتهو ه املتابعة هذاكن الغرض من و . للتالميذس تقدم 

 .املقدمة هلم يف فهم واستيعاب املواد التعلميية التالميذدلمع  الرتبوية اخلاصة
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 املدارس الثانوية طالبلدلورات املوهجة لالفعال  التنفيذاملرحةل الثانية:  ابء.

الزتوير والقرصنة  حول هلم بناًء عىل التدريب املقدم دراس ية ، دوراتهبمراكز التعلميية اخلاصة يف امل قدم املعلمون .13

 .املواد التعلميية )الكتيبات( خاللها لسات بقيادة املعلمني واس تخدمتعىل شلك ج ادلورات  وجرت. والهتريب

 

 

معلومات واحضة ودقيقة بشأأن ما د من أأن الطالب قد اكتس بوا اكن الغرض من هذه املرحةل الثانية هو التأأكو  .14

 ُوّزعت، ذلكل اً وفقو عىل اجملمتع.  تأأثريها السليبحول و العالمات التجارية  تقليدالهتريب والقرصنة و  تنطوي عليه مفاهمي

مساعدهتم عىل تصّور هذه ، مع التالميذ وأأداهئم اتأأساس ية لتعزيز قدر تيبات لتكون مبثابة أأدوات تربوية ونظرية الك 

 وتطوير همارات التفكري النقدي. القضااي

 املوضوعات التالية: صفوتتناول الكتيبات اخملصصة للك  .15

 (اثنويالأول  للصفالكتيب الأول ) -

ىل ثالثة  ونظام الرضائب وامجلارك  يتناول املواطنة ":( "حنن مواطنون نش يطون1)أأقسام: ينقسم الكتيب اإ

بداع والقرصنة :"حنن برش، حنن مبدعون"و( 2؛ )والهتريب "حنن حنمي أأنفس نا من و( 3؛ )يلقي نظرة عىل الإ

 ؛، وكذكل الزتويرعىل العالقة بني السلع واملس هتكليسلط الضوء : الزتوير"
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 اثنوية(الثاين  الصفالكتيب الثاين ) -

ىل ثالثة أأقسام: )  ، وكذكل حقصائصهالقرصنة وخل يضع تعاريف :" املؤلف ( "حنن حنرتم حق1وينقسم اإ

مبا يف ذكل  :"حنن حنمي أأنفس نا من الزتوير"و( 2؛ )بني احلقوق املعنوية والاقتصادية املؤلف والمتيزي

اهية العالمات التجارية م اً أأيض القسم وحيدد، يف بريو اً التجارية واحلالت الأكرث ش يوع تزوير العالمات

جتار يفرس طبيعة اجلرامئ امجلركية والا :امجلركية"الرقابة فضل ( "حنن حنمي أأنفس نا ب3)وخصائصها؛ و

 ؛ابلسلع احملظورة واملقيدة

 الكتيب الثالث )الصف الثالث اثنوي( -

ىل ثالثة أأ   الأفرادملؤلف وتأأثريه عىل يربز أأمهية حق ا: ( "حنن حنرتم حق املؤلف"1قسام: )وينقسم اإ

 ":لعالمات التجاريةر ا"حنن نقدّ و( 2؛ )القة بني ادلوةل وحامية املؤلفنيق التعيني ويربز العحب ويعرف

، وتدابري ادلوةل حامية العالمات التجارية يف بريو، واملبادئ اليت حتمك أأمهية العالمات التجارية يفّصل

( و "حنن نعرتف 3انهتاك قانون العالمات التجارية؛ )ت عقواباية أأحصاب العالمات التجارية و محل

كل العقوابت ضد اجلرامئ ، وكذدلوةلا ابعتبارها مسؤوليةركية الرقابة امجل يركّز عىل ":ادلوةل جبهود

 ؛امجلركية

 الكتيب الرابع )الصف الرابع اثنوي( -

ىل ثالثةو  حقوق كحق من  املؤلف قحل يقدم تعاريف: "احرتام حق املؤلف( "1أأقسام: ) ينقسم اإ

مفهوم العالمات  يفصل: حامية العالمات التجارية" وجوب"و( 2؛ )هنطاق حاميت ويرشحالإنسان 

اليت الاحتيال معليات تأأثري ( و"3؛ )سجيل العالمات التجارية وفوائدهات  ويفرس املشهورةالتجارية 

من ارك امجل اليت حترمالاحتيال معيات اقش ين: "لسلع املهربةاب والاجتاريرادات الإ  من اركامجل حترم

 ؛لبضائع احملظورة واملقيدةوالاجتار غري املرشوع اب الهتريب، وعواقب الإيرادات

 الكتّيب اخلامس )الصف اخلامس اثنوي( -

ىل ثالثة أأقسام: ) يفصل مفهوم حق املؤلف  يسهم يف الاقتصاد":( "حق املؤلف 1وينقسم اإ

بريو اقتصاد صناعات ذات الصةل ومسامههتا يف عىل الاقتصاد وال وخصائصه وتأأثري حاميته قانونيًا 

ضافة اإىل عواقب القرصنة، ) يسلط الضوء عىل  :"الزتوير ملزتمون مباكحفةحنن رواد أأعامل ( و"2اإ

تطور عواقب الزتوير  اً يضالعالمات التجارية كعنارص تعزز روح املبادرة والتمنية الاقتصادية وأأ 

وعواقهبا ودور املواطن يف  الهتريبلط الضوء عىل أأساليب يس :"الهتريب نندي"حنن و( 3والتعدي؛ )

  .النشطاملواطنة  نظام
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 نتاجئ .اثلثاً 

جيايب تأأثريلهذه الأنشطة اكن  .16 : شارك ، اكنت مشاركة املعلمني كبرية. أأولً يةً عىل املؤسسات التعلمي  ملحوظو  كبري اإ

 املائة.يف  91، أأي ما يعادل مدرسني 210 أأصلمن  191

 UGEL 3 UGEL 7 UGEL نواملعلم

VENTANILL

A 

DRE – 

CALLAO 

 العام اجملموع

 191 24 31 69 67 املسجلون

 19 1 4 10 4 غري املسجلني

 210 25 35 79 71 الإجاميل

العمل املبارشة واملنتدايت  حلقات مبا يف ذكل املقدمةالأنشطة خمتلف حصل املعلمون اذلين شاركوا بنجاح يف و  .17

عداد املواد ادلراس ية )الوحدات وادلورات واملشاريع( عىل شها  .دات وفقًا ذلكلالافرتاضية واإ

 يف الصفوف من تلميذاً  9,801 اس تفاد من املرشوع ما عدده ونظرًا لالرتفاع يف نس بة مشاركة املعلمني، فقد .18

ىل اخلامس  النحو املفصل أأدانه:، عىل رس الثانويةامن املد الأول اإ

 

 اخلامس الرابع الثالث الثاين الأول الصف

 2,046 1,864 1,943 1,982 1,966 عدد التالميذ املس تفيدين

 9,801 اجملموع

ىل الزتوير والقرصنة ة نظر هو تغيري  لهذا املرشوع اكن أأحد الإجنازات املهمةو  .19  من خالل: والهتريبالطالب اإ

 جرامئ تؤثر عىل الصاحل العام. اأأهنب واعونومعاجلة املعلومات وحتليل الواقع، فهم ال ن لتفكري ا

 الإجراءات املس تقبلية رابعا.

ىل لامي واكو. 2019الثانية من املرشوع يف عام  النسخة اإطالق املقررمن  .20 يف املرشوع  سيُنفذو، ايابلإضافة اإ

هذا التقرير، اكن من املقرر عقد  تدوينوقت يف وويبا(. وأأريك ،موكيجواو بيورا، و مناطق أأخرى من بريو )ل ليرباتد، 

 .2019مبارشة يف مايو جلسات 

 .2021حبلول عام  أأن يشمل الربانمج البدل بأأمكهلالهدف هو ضامن و  .21

 [هناية املسامهة]
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 يف مجهورية مودلوفا برانمج التغيري الثقايف

عداد  دارة التواصل والعالقات ادلوليةرئيسة ، ليلياان فيريومسامهة من اإ ة، لواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكري، ااإ

 *فامجهورية مودلو ، يش ينيوفك 

 

 ملخص

مزتايد الأمهية داخل جممتعاتنا حيث تسامه يف المنو الاقتصادي والتمنية الثقافية  اً امللكية الفكرية يف عامل اليوم دورؤدي ت

ذاكء الوعي، وُُصِّم من ق يشمل أأنشطة الإعالم والتثقيف واإ هو برانمج توعية واسع النطاايف برانمج التغيري الثقوالرفاه. و

أأجل تعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا، ومن مث حتقيق التغيري الثقايف يف بيئة امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا. وقد 

عن الربانمج، وأأهدافه نبذة عامة هذه املسامهة  مقدِّ . وت2018وديسمرب  2017ُأعد ونُفذ خالل الفرتة ما بني يناير 

 .وغاايته، وأأدوات تنفيذه ومهنجيته، وخمرجاته الرئيس ية والنتاجئ احملققة

 يف قلب النظام الوطين للملكية الفكرية مهورية مودلوفاجب  لواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكريةا -أأوًل 

عىل مر الس نوات لتلبية خضع للتحديث والتعديل  وحديث للملكية الفكرية حيثمجلهورية مودلوفا نظام معقد  .1

الاسرتاتيجية الوطنية للملكية مبا يتالءم مع اسرتاتيجية التمنية يف البدل وتياجات التكنولوجية والس ياس ية املس تجدة الاح 

دفا مع املعايري ادلولية والأوروبية، مبا يف . وقد متت مواءمة ترشيعات امللكية الفكرية يف مجهورية مولو 2020الفكرية لعام 

ومعاهدات الويبو  (يبسية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تر اتفاق منظمة التجارة العاملية بشـأأن جوانب حقوق امللكية الفكر  ذكل

نظام امللكية  بشأأن امللكية الفكرية. وتركز اجلهود احلالية عىل ضامن تطابق نظام امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا مع

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.  الفكرية يف الاحتاد الأورويب وتضمِنه أ ليات فعاةل لإ

يه السلطة اخلاضعة لإرشاف احلكومة واملسؤوةل عن منح حقوق  3والواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية .2

عداد ترشيعات امللكية الفكرية وتطويرها،  امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا، وصياغة س ياسات امللكية الفكرية، واإ

وضامن تنفيذ ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية والتفاقات ادلولية يف هذا اجملال، ومتثيل مجهورية مودلوفا يف املنظامت 

 .ادلولية املتخصصة، وتوفري التعلمي والتدريب يف جمال امللكية الفكرية، ودمع الابتاكر

، ويه هيئة 4الفكرية عىل املس توى الس يايس، أأنشأأت احلكومة جلنة وطنية للملكية الفكرية ولتحسني فهم امللكية .3

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل املس توى  استشارية متثَّل فهيا مجيع مؤسسات ادلوةل ذات الصةل. ولتعزيز تنس يق اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية حتت رعاية الواكةل احلك ومية املعنية ابمللكية الفكرية، ويتأألف من التنفيذي، أأحدث مرصد لإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وبناء ثقافة للملكية  ممثلني عن القطاعني العام واخلاص. ويركز املرصد هجوده عىل حتسني كفاءة اإ

                                         
 . فهيا الأعضاءأأمانة الويبو ول ادلول ابلرضورة أ راء الاكتبة ول تعكس يف هذه الوثيقة يه أ راء واردة ال راء ال *

3  http://agepi.gov.md/en 

4  commission-ip-http://agepi.gov.md/en/services/national 

http://agepi.gov.md/en
http://agepi.gov.md/en/services/national-ip-commission
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجهو املرصد . و 5الفكرية يف البدل عداد التقرير الس نوي عن اإ  6رية مودلوفامسؤول أأيضًا عن اإ

 .ونرشه

 برانمج التغيري الثقايف -اثنيًا 

نفاذ حقوق امللكية 2017/2018يف  .4 ، قامت الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية، بدمع من مرشوع "دمع اإ

عداد برانمج التغيري الثقايف وتنفيذه. ويتضمن برانمج التغيري الثقايف عداد وتنفيذ الفكرية" املمول من الاحتاد الأورويب، ابإ  اإ

ذاكء الوعي دل مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني من أأجل تعزيز ى برانمج توعية واسع النطاق يشمل الإعالم والتثقيف واإ

 .حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا، ومن مث حتقيق التغيري الثقايف يف بيئة امللكية الفكرية يف مودلوفا

تنجح  اكحفة القرصنة وماكحفة التقليد لامجلهور املس هتدف. حفمالت موالهدف الأمسى للربانمج هو تغيري سلوك  .5

ذا اكن ذكل ميثل مسعى طموحًا عىل املدى الطويل، فاإن  ذا توقف املس هتلكون عن رشاء السلع املقرصنة واملقدلة. واإ ل اإ اإ

ىل املسامهة يف حتقيق هذا الهدف الهنايئ  .برانمج التغيري الثقايف يسعى اإ

عداد برانمج ولضامن اعامتد  .6 هنج شامل أأثناء وضع الربانمج، ُأنشئ فريق عامل وشارك بنشاط يف مجيع مراحل اإ

التغيري الثقايف وتنفيذه. واكن هذا الفريق العامل يتأألف من ممثلني عن مجيع أأحصاب املصلحة املهمتني واكن مسؤول عن 

 .ايفبرانمج التغيري الثق التنس يق العميل وتبادل املعلومات بشأأن أأنشطة

 :ونُفذ الربانمج عىل ثالث مراحل .7

 أأوًل، حتليل بيئة امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا؛ -

 اثنيًا، صياغة خطة العمل؛ -

 .اثلثًا، تنفيذ برانمج التغيري الثقايف وفق خطة العمل -

ُُصِّمت ونُفذت أ لية للرصد ومن أأجل تنفيذ برانمج التغيري الثقايف عىل الوجه املطلوب وضامن اتساقه وفعاليته،  .8

 .والتقيمي. وقد اس تدعى الرصد مجعًا منتظامً للمعلومات املتعلقة بأأنشطة التواصل املنفذة

 حتليل بيئة امللكية الفكرية يف مودلوفا -اثلثًا 

 من أأجل توثيق 2017نفاذها يف مجهورية مودلوفا يف فرباير امللكية الفكرية واإ امية حقوق ُأجري حتليل بشأأن ح .9

الوضع، وتوفري املعلومات بشأأن أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف جمال امللكية الفكرية وفئات امجلهور املس هتدفة من 

 .الربانمج، وحتديد الاحتياجات وأأدوات التواصل والأهداف الاسرتاتيجية

                                         
5  /http://observatorpi.md 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا ل  6  :املوقع التايل متاح عىل 2018عام التقرير الس نوي عن اإ

http://observatorpi.md/assets/files/raport/raport_national_2018.pdf 

http://observatorpi.md/
http://observatorpi.md/assets/files/raport/raport_national_2018.pdf
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ل بني خمتلف أأحصاب واكنت القمية املضافة للوثيقة التحليلية يه دراس هتا الاسرتاتيجية للمشهد املؤسيس وللتفاع .10

املصلحة. كام سلطت الضوء عىل أأشاكل السلوك اليت جيب تغيريها أأثناء تنفيذ برانمج التغيري الثقايف من أأجل حتسني 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف مودلوفا  .وتعزيز اإ

 صياغة خطة العمل -رابعًا 

خطة معل لتنفيذ برانمج التغيري الثقايف حيث حددت عدت النتاجئ التحليلية بشأأن بيئة امللكية الفكرية، أُ  بناًء عىل .11

وعالوة عىل ذكل، مشلت ترتيبات التنفيذ جتميع الرسائل . الأهداف والغاايت وامجلهور املس هتدف من أأنشطة الربانمج

 .واسرتاتيجية التواصل والأنشطة والأدوات

بالغ  وتضمنت أ ليةُ  .12 وقد خضعت خطة العمل . التقيمي وأأدواته ومهنجيته لرصد والتقيمي مؤرشاِت لمتفق علهيا اإ

 .للتحديث والتحسني بشلك مس متر عىل أأساس خمرجات الرصد

 :وركزت خطة معل برانمج التغيري الثقايف عىل الفئات املس هتدفة الرئيس ية التالية .13

نفاذ والقضاء؛مؤسسا -  ت الإ

 منظامت الإدارة امجلاعية؛ -

 لبحث واجلامعات(؛الأوساط الأاكدميية )مؤسسات ا -

الرشاكت )الرشاكت الصغرية واملتوسطة وأأحصاب املصلحة ال خرون، اكلرشاكت الناش ئة وحاضنات  -

 الأعامل التجارية ومؤسسات دمع الرشاكت(؛

خل(؛ -  أأحصاب حقوق امللكية الفكرية وممثلومه )حمايم الرباءات، ومنظامت الإدارة امجلاعية، اإ

 جيل الش باب؛ -

 امجلهور. -
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 تنفيذ الربانمج: أأمه اخملرجات والنتاجئ -خامسًا 

خشص ميثلون خمتلف أأحصاب املصلحة حوايل  10,000، حرض 2018ونومفرب  2017خالل الفرتة ما بني يونيو  .14

مؤمترًا وندوة وحلقة معل ومائدة مس تديرة ودورة تدريبية بشأأن برانمج التغيري الثقايف. ونُظمت أأربع محالت توعية،  130

ن 30وُأجنز أأكرث من  جراءات الإ فاذ دراسة ومبدأأ توجهييًا واس تعراضًا، وُأعدت ثالث أأدوات لتكنولوجيا املعلومات دلمع اإ

ذاكء الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية. وجرى الرتوجي للأنشطة املتعلقة ابلربانمج عىل نطاق واسع من خالل  حداًث  11واإ

عالميًا، و عالمية، و 364بالغًا حصفيًا، و 68اإ  .مشاهدة عىل منصات البث املبارش 255,448مقابةل اإ
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نفاذ حقوق امللكية الفكرية  أألف. أأنشطة اإ

نفاذ 500ندوة بشأأن الإنفاذ لنحو  20يل نُظمت حوا .15 وُأجنزت دراسات ومبادئ . مسؤول وقاٍض يف جمال الإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل  :توجهيية واس تعراضات بشأأن اإ

 حقوق امللكية الفكرية دلائرة امجلارك؛بشأأن وأأدةل جيب  يةمكتب أأدةل  -

 الفكرية للرشطة واملدعني العامني؛جيب بشأأن حقوق امللكية وأأدةل  يةمكتب أأدةل  -

 دليل بشأأن حقوق امللكية الفكرية لواكةل حامية املس هتكل ومراقبة السوق؛ -

نفاذ  - جمةل قضائية بشأأن حقوق امللكية الفكرية )تقيمي الإطار القانوين واملؤسيس للنظام القضايئ من منطلق اإ

 حقوق امللكية الفكرية(؛

 دليل بشأأن حقوق امللكية الفكرية للقضاة؛  -

نفاذ حقوق امللكية الفكرية التابع للواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية؛ -  اس تعراض مرصد اإ

 .حلقوقدليل لأحصاب ا -

 

. دلوفاوُأجري حتليل بشأأن التقليد والقرصنة لتقيمي النطاق احلايل لهذين النوعني من جرامئ امللكية الفكرية يف مو .16

ذاكء الوعي وحتسني الفهم من خالل تقيمي الاجتاهات الرئيس ية يف تصنيع املنتجات املقدلة أأو  واكن الهدف من ذكل اإ

 .املقرصنة وتوزيعها وبيعها والهتديدات اجملمتعية اليت حُيمتل أأن تشلكها

توعية بشأأن  ، ويه محةلAuthentic Moldovan" أأوثنتيك مودلوفان"، ُأطلقت محةل 2018ويف أأغسطس  .17

ومشلت حدثني . مؤرش جغرايف، لتعزيز قمية املؤرشات اجلغرافية يف تطوير الأعامل اليت تشمل املنتجات التقليدية

ذاعية وتلفزيونية، و .مشاراكً  180للتواصل الاجامتعي حرضهام حوايل   14بالغًا حصفيًا، و 38كام ُأجنزت مخسة برامج اإ

مقطع فيديو للرتوجي للمنتجات املودلوفية احملمية ابعتبارها مؤرشات جغرافية أأو منتجات تقليدية  16خربًا، و 85مقال، و
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مودلوفيني يف امحلةل وروجوا للأطباق املولودوفية اخلاصة ( مدونني)وابلإضافة اإىل ذكل، شارك ثالثة مؤثرين . مضمونة

 .ولس هتالك املنتجات التقليدية والنبيذ احمليل

 

 التعلمي يف جمال حقوق امللكية الفكريةابء. تعزيز 

وُعقدت حلقة . ُأعدت ثالثة مناجه خاصة لطلبة العلوم التقنية والطبيعية وطلبة احلقوق وطلبة الاقتصاد والإدارة .18

ملناقشة املناجه ووسائل أأخرى لتحسني التعلمي  2018معل حول قضااي التعلمي احلالية يف جمال امللكية الفكرية يف أأكتوبر 

. كام مُجعت وجُسلت حمارضات مصورة ابلفيديو لفئات خمتلفة من الطالب. جمال حقوق امللكية الفكرية يف مودلوفايف 

 .ادلكتوراهوطلبة ونرُش دليل لإدارة امللكية الفكرية لطلبة اجلامعات 

، ويه محةل "أأوقفوا القرصنة والتقليد"ونُظمت محةل  .19

يف  2018ونومفرب  توعية للتالميذ، يف الفرتة ما بني سبمترب

مؤسسة من مؤسسات التعلمي ما قبل  60أأكرث من 

تلميذ يف الصفوف من  6,000اجلامعي، ومشلت حوايل 

ىل الثاين عرش لقيت حمارضة حول التأأثري وأُ . التاسع اإ

نرشة  12,000 السليب للتقليد والقرصنة ووزع حوايل

عالنية وكتيب وحقيبة ظهر ومواد تعلميية أأخرى  .اإ

ىل اجليل الناشئ، ُأطلقت محةل  .20 موهجة ، ويه محةل تثقيفية "تدريس امللكية الفكرية أأمر ممتع"ومن أأجل الوصول اإ

وتتضمن درسًا تفاعليًا حول امللكية . 2018سبمترب  3املدارس الثانوية يف مجيع مناطق مجهورية مودلوفا، يف  طالبل

شأأن الرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف، وُأعّدت ابلتشارك ما فاكهية ب الفكرية وتوزيع مجموعة من ثالثة كتيبات 

ىل اللغة الرومانية ا. وتوىل ترمجهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكريةاملع بني الويبو و  الروماين ملكتب هتا اإ
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وتس هتدف هذه امحلةل  .ORDA(7( واملكتب الروماين حلق املؤلف )OSIM( احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية

 .2019وستس متر حىت هناية عام ، مدرسة 400تلميذ يف حوايل  60,000ما ل يقل عن 

 

 جمي. دمع ماليك حقوق امللكية الفكرية وغريمه

اش متلت الندوات وحلقات العمل املوهجة مجليع أأحصاب املصلحة عىل لقاء للتوعية لدلبلوماس يني، ومؤمتر لالبتاكر،  .21

وندوات حول رمقنة الرتاث الثقايف وتسويق حقوق امللكية الفكرية، ودورة تدريبية حملايم امللكية الفكرية وعدة موائد 

 .اهئاملنظامت الإدارة امجلاعية وأأعضموهجة مس تديرة 

تضمنت و . 2018سبمترب  18للجمهور يف " القرصنة الإلكرتونية أأمر خطري"وُأطلقت محةل توعية وطنية بعنوان  .22

 :امحلةل ثالثة مكوانت

ىل احملتوى املتعدي(؛ الإنرتنت - محةل توعية - ىل احلد من النفاذ اإ  )هتدف اإ

 )هتدف اإىل احلد من السلع اخملالفة يف السوق(؛ الأسواق -محةل توعية  -

نفاذ حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ) أأحصاب احلقوق - محةل توعية - ىل تشجيع أأحصاب احلقوق عىل اإ هتدف اإ

 (.هبم

                                         
 تتاح نسخ الكتيبات الفاكهية بلغات الأمم املتحدة الست عىل املواقع التالية: 7

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=67&plang=EN الرباءات(؛( 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=65&plang=EN العالمات التجارية(؛( 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=66&plang=EN )حق املؤلف( 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=67&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=65&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=66&plang=EN
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حصفيًا يف اجامتع خارج فضاء الإنرتنت بشأأن التأأثري اجملمتعي لنهتأاكت حقوق امللكية الفكرية من أأجل  22وشارك  .23

محلةل عىل واكبة امل  /http://pirateriaonline.mdوأأنشئ املوقع. تشجيع ممثيل وسائل الإعالم عىل دمع محالت التوعية

 .ش بكة الإنرتنت
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 الاس تدامة واخلطط املس تقبلية -سادسًا 

امللكية الفكرية، املؤسس ية دلى الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف جمال التوعية حبقوق  لتعزيز القدرات .24

ُوضعت اسرتاتيجية للتواصل املؤسيس حيث حددت احتياجات التواصل، وأأبرزت ماكمن القوة دلى الواكةل احلكومية 

. املعنية ابمللكية الفكرية والقيود اليت تواهجها يف تواصلها مع أأحصاب املصلحة، وحددت الفئات املس هتدفة الرئيس ية

سرتاتيجية يف لك س نة وستتضمن أأنشطة تواصل يف اجملالت الرئيس ية ونواجت وس ُتعمتد خطة معل لتنفيذ هذه الا

 .ومؤرشات أأداء

. 8ولتوفري تثقيف ميرس ومس متر للجمهور يف جمال حقوق امللكية الفكرية، ُأحدثت منصة للتعمل الإلكرتوين .25

ية وغريها من املنشورات املتعلقة وتُس تخدم دلمج دورات امللكية الفكرية الأساس ية واس تضافة مجموعة املنشورات التعلمي 

 .ابمللكية الفكرية

، وجيري 2019مارس  1وبدأأت ادلورة التدريبية الأساس ية الأوىل للتعمل عن بعد يف جمال امللكية الفكرية يف  .26

عداد املزيد من ادلورات التدريبية، مبا يف ذكل من خالل تطويع د دورات عداد اإ عن بعد و ورات الويبو للتعمل النظر يف اإ

 .حمددة ومصممة حسب القطاع، تبعًا لطلب أأحصاب املصلحة يف مودلوفا

  

                                         
8  /.agepi.gov.mdhttp://elearning 

http://elearning.agepi.gov.md/
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 اس تنتاجات - سابعاً 

ىل التقيمي، لكن بعض النتاجئ . رانمج التغيري الثقايف هو مرشوع طموح للغايةب .27 ول يزال تأأثري تنفيذه يف حاجة اإ

لسلع املقدلة احملجوزة يف ل وق امللكية الفكرية و طلبات امحلاية احلدودية حلقلعدد املزتايد ل أأصبحت واحضة للعيان، اك

من أأجل   يزال ينبغي تكثيف اجلهودولكن، يف انتظار أأن تصبح امللكية الفكرية جزءًا من الثقافة السائدة، ل. السوق

ل من خالل تثقيف امجلهور عىل حن. تغيري تصور اجملمتع عن أأمهية احرتام حقوق امللكية الفكرية و مس متر ولن يتحقق ذكل اإ

 .ومدى احلياة
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