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�ة ن  األصل: باإلنكل�ي

 2022أغسطس  12التار�ــــخ: 

 اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ
ة  الدورة الخامسة ع�ش

 2022سبتم�ب  2أغسطس إ�  31جن�ف، من 

ام للمل��ة الفك��ة ات�ج�ة بوصفها وس�لة إلذكاء االح�ت  أ�شطة التوع�ة والحمالت االس�ت

ف وتا�لند الدانمرك مساهمات من إعداد  وال�ابان وما�ي والمكس�ك والن�جر وُعمان والفلبني

ة من  .1 ي الف�ت
ة، المنعقدة �ف ي دورتها الرابعة ع�ش

، ع� 2019سبتم�ب  4إ�  2وافقت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ (اللجنة) �ف
ي عدة موضوعات منها

ة، �ف ي دورتها الخامسة ع�ش
ارب الوطن�ة الخاصة بأ�شطة التوع�ة "تبادل المعلومات حول التج أن تنظر، �ف

ا ألول��ات الدول  ا، طبق� ا والشباب خصوص� ف الجمهور عموم� ام للمل��ة الفك��ة بني ات�ج�ة بوصفها وس�لة إلذكاء االح�ت والحمالت االس�ت
ي دول أ

ها من األول��ات". وتعرض هذە الوث�قة مساهمات عن هذا الموض�ع أعدتها ثمايف عضاء (الدانمرك األعضاء التعل�م�ة وغ�ي
ف وتا�لند).   وال�ابان وما�ي والمكس�ك والن�جر وُعمان والفلبني

ات�ج�ة تتكون من ثالثة عنا�، و�ي  .2 ، اس�ت ي إطار أ�شطته إلذكاء الو�ي
اءات والعالمات التجار�ة، �ف و�تبىف المكتب الدانمر�ي لل�ب

، والتنسيق مع أصحا ي أ�شأته شبكة الوزارات حملة إعالم�ة، واستخدام وسائل التواصل االجتما�ي
ويف ب المصلحة. و�ؤدي موقع إل��ت

ا  ي �ج��ــها المكتب الدانمر�ي لل�ب ي جميع أ�شطة إذكاء الو�ي الىت
ا �ف ا مهم� ءات الدانمرك�ة لمكافحة التعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة دور�

ي حمال 
ا �ف ا أ�ض� ا رئ�س�� ون�ة دور� اءات. وتضمنت والعالمات التجار�ة. كما تؤدي األدوات اإلل��ت ي �ج��ــها مكتب ال�ابان لل�ب ت التوع�ة الىت

اءات لعام  ي مخصص، �ضم مقاطع ف�ديو خاصة بالحملة بأسلوب المانجا و�رشادات  2020حملة مكتب ال�ابان لل�ب
ويف إ�شاء موقع إل��ت

ت مقاطع الف�ديو الخاصة بالحملة ع� يوتيوب وت���ت و  ��ستغرام وكذلك باستخدام الفتات تعل�م�ة لطالب المدارس الثان��ة. وُ��ش
ي عام 

نت. و�ف ي �ستهدف طالب المدارس الثان��ة، ونظم جلسات 2021اإلعالن ع� اإلن�ت ف الحملة الىت اءات ترك�ي ع مكتب ال�ابان لل�ب ، وسَّ
ي أر�ــع مدارس ثان��ة. 

  خاصة �ف

ف لديهما  .3 ي المل��ة الفك��ة الوطنيني ، وُتظهر مساهمتا ما�ي والن�جر أن مكتىب ي ما�ي
يتناوالن إذكاء الو�ي من عدة اتجاهات. ف�ف

فذت حملة إعالم�ة �شأن 
ُ
ي إنفاذ القانون، ونظمت مسابقة للمل��ة الفك��ة للشباب، ون

ُعقدت حلقات عمل لقضاة التحقيق وموظ�ف
ي الن�جر، ُوجهت التوع�ة إ� أجهزة إنفاذ القانون والقضاة والمؤسسات األ�اد�م�ة وال

كات ومنظمات دعم األعمال منع التقل�د. و�ف �ش
ي كل من ما�ي والن�جر، اسُتخدمت إنتاجات الف�ديو عن ط��ق 

التجار�ة وأصحاب حقوق المل��ة الفك��ة والشباب وعامة الناس. و�ف
ام المل��ة الفك��ة.  ي كل منهما إلثارة اهتمام الجمهور بمسألة اح�ت ي عاصمىت

ات جاذبة لالنتباە �ف ظمت مس�ي
ُ
 البث المبا�ش ون

ي ذلك عقد حلقات و  .4
اضطلع المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة بمجموعة من األ�شطة للتوع�ة �شأن التقل�د والقرصنة، بما �ف

دراس�ة واتخاذ خطوات لضمان اإلنفاذ. وجمع المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة الب�انات للحصول ع� لمحة عامة عن جهودە 
ف للمل��ة الفك��ة، الذي كان بلدە البلد لمكافحة القرصنة والتقل�د. وهذا ال�ت  ف ع� الس�اسات القائمة ع� األدلة كررە مكتب الفلبني ك�ي
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ام المستهلك للمل��ة الفك��ة ي استخدام أداة ال��بو لتقي�م اح�ت
ي 1الرائد �ف

، بهدف وضع خط أساس لمستوى الو�ي بالمل��ة الفك��ة �ف
ي نفذها مكتب البلد والنظرة العامة آلثار استخدام السلع ال ا تأث�ي حمالت توع�ة الجمهور بالمل��ة الفك��ة الىت مقلدة. وقاست األداة أ�ض�

ف للمل��ة الفك��ة.   الفلبني

ي ُعمان ع� الشباب من خالل حلقات العمل والمسابقات واالستخدام المكثف لوسائل التواصل  .5
��ة والتعل�م �ف وركزت وزارة ال�ت

ام المل� ي ذلك حلقات االجتما�ي لنقل رسالة اح�ت
اض�ة، بما �ف ة اعتماد أسال�ب اتصال اف�ت �ة الفك��ة. وتطلبت أزمة الصحة العامة األخ�ي

ا استخدام الف�ديو، مع إنتاج ف�لم رسوم متحركة للطالب الصغار بعنوان  . و�رز مجدد� ف ف والمتخصصني اض�ة للمعلمني عمل تدر�ب�ة اف�ت
 ". فاطمة والرو�وت الطائر"

ا، عّدلت إدارة  .6 ف ورواد ومؤخر� ف والمبدعني ي مجال إذكاء الو�ي للوصول إ� الباحثني
ف جهودها �ف ي تا�لند ترك�ي

المل��ة الفك��ة �ف
األعمال. والهدف من ذلك هو �شجيع االبتكار المح�ي بما يتما�ش مع س�اسة "تا�لند أر�عة" للنمو االقتصادي. وُتقدم المشورة �شأن 

ي مؤسسات التعل�م المل��ة الفك��ة من خالل مركز استشاري للمل
ا وشبكة من مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار �ف ئ مؤخر� ��ة الفك��ة أ��ش

ي بعنوان
عد عرض تلف��ويف

�
ة لجماه�ي مختلفة وأ نت ومبا�ش . وقدمت حلقات عمل ع�ب اإلن�ت و�ــــج لألفكار)  The Pitchingالعا�ي (ال�ت

ف للفوز بجائزة نقد�ة 20يتنافس ف�ه  ي الدعم لتوسيع األعمال التجار�ة. واستخدمت إدارة المل��ة  من رواد األعمال المرشحني
وتل�ت

ي 
ي مشاهدة �ف

نت، مثل يوتيوب وف�سبوك، لتوسيع نطاق جمهور العرض، الذي حصد أ��� من مليويف ي تا�لند منصات اإلن�ت
الفك��ة �ف

 موسمه األول. 

7.  : ت�ب التا�ي  وترد المساهمات بال�ت

 
ة �شأن  ي الدانمركأ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

 3........................................................................................... مكافحة التقل�د �ف

ونها ألجلك!  اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت ي  – عل�ك بعدم �ش
حملة حديثة لمكافحة التقل�د �ف

 12..... ............................................................................................................................. .......................... ال�ابان

ة لمركز ما�ي للنهوض بالمل��ة الصناع�ة  17..................... .............................................................. أ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

ي اعتمدها المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة من أجل حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة والتق�د بها   23.......................... اإلجراءات الىت

ي الن�جر 
ة للوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار �ف  30........................................ .................. أ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

ي 
ف وأول�اء األمور والمجتمع المح�ي �ف  2021 -  2020للعام  ُعمانالحملة التوع��ة حول المل��ة الفك��ة لطلبة المدارس والمعلمني

 .............................................................................................. ...................................... ...... .........................34 

ف  ي الفلبني
ف ووعيهم �ف ام المستهلك للمل��ة الفك��ة -سلوك�ات المستهل�ني  49.... الدروس المستفادة من استخدام أداة ال��بو لتقي�م اح�ت

ي تا�لند 
 53.......................................................................................... .......... األ�شطة الحال�ة للتوع�ة بالمل��ة الفك��ة �ف

 

 

][ت�ي ذلك المساهمات

                                                
1 &plang=EN4240https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id= 
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ي الدانمرك

ة �شأن مكافحة التقل�د �ف  أ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

ب جينسن، مستشارة قانون�ة، قسم إنفاذ المل��ة -مساهمة من إعداد الس�دة بار�ارا سوهر ، الرئ�سة، والس�دة ماري أمس�ت ف ج�سني
اب، الدانمرك اءات والعالمات التجار�ة، تاس�ت  *الفك��ة والشبكات، المكتب الدانمر�ي لل�ب

 ملخص

اءات والعالمات التجار�ة. وتعرض ع� وجه الخصوص، الدانمر�ي تصف المساهمة مبادرات توع�ة مختارة وحديثة نفذها المكتب  لل�ب
 
�
ا للتوع�ة بمكافحة التقل�د والقرصنة، أ ون�� ا إل��ت شبكة الوزارات الدانمرك�ة لمكافحة التعدي ع� حقوق المل��ة طلق ن�ابة عن موقع�

ي عام  الفك��ة
 ، ومبادرة توع�ة للمدارس. 2019�ف

 
ا المفهوم الذي استخدمه  اءات والعالمات التجار�ةوتوضح الورقة أ�ض� ي حمالته إلذكاء الو�ي خالل السنوات  المكتب الدانمر�ي لل�ب

�ف
ة، وهو يتكون  من ثالثة عنا�، و�ي حملة إعالم�ة وحملة ع� وسائل التواصل االجتما�ي والتنسيق مع أصحاب المصلحة. وترد األخ�ي

ا. 
�
ا أمثلة ع� كل من الحمالت األضيق واألوسع نطاق  أ�ض�

 
 

ي للتوع�ة
وين  أوً�. موقع إل��ت

 
ي  .1

ي الجد�د للتوع�ة 2019يناير  �ف
ويف طلق الموقع اإلل��ت

�
. وهو متوفر www.ichoosereal.dkالتقل�د والقرصنة  بمكافحة، أ

�ة والدانمرك�ة.  ف ف اإلنجل�ي  باللغتني

 

 
ي 

ويف  www.ichoosereal.dkالموقع اإلل��ت
 

 
 

                                                
ي ال��بو.   *

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف وال تع�بّ بال�ف
 اآلراء الواردة �ف
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 مستودع تقار�ر الموقع

 
 

 

 
 مع مستهلك لمقطع ف�ديو توض��ي مثال                                                                                                                                      

 
اء منتجات أصل�ة، سواء  و�ــهدف .2 الموقع إ� رفع مستوى الو�ي �شأن التقل�د والقرصنة وتوضيح لماذا من األفضل �ش

ا ع� معلومات محددة  ، ول�نه �حتوي أ�ض� ف ف أنفسهم أو للمجتمع �شكل عام. و�ستهدف الموقع �شكل أسا�ي المستهل�ني للمستهل�ني
، باإلضافة إ� بوابة منفصلة بها أدلة ل ف كات. للصحفيني  ل�ش

ك من قبل  .3 طلق الموقع �شكل مش�ت
�
هيئة من القطاع العام ضمن شبكة الوزارات الدانمرك�ة لمكافحة التعد�ات ع�  12وقد أ

ي مجال مكافحة التقل�د والقرصنة.  2008حقوق المل��ة الفك��ة (الشبكة). وتأسست الشبكة عام 
و�تعاون أعضاؤها �شكل وثيق �ف

ي تط��ر الموقع و�ؤدي المكتب الدانمر�ي لل�ب 
اءات والعالمات التجار�ة دور أمانة الشبكة، وع� هذا النحو، اضطلع بدور ق�ادي �ف

ك الجد�د للتوع�ة.   المش�ت

ي  .4
ا �ف ا مهم� ا دور� ي أ�ض�

ويف و�صفته حجر الزاو�ة للشبكة ومصدر المعلومات الرئ��ي �شأن التقل�د والقرصنة، يؤدي الموقع اإلل��ت
ي جميع أ�شطة إذكاء الو�ي 

ف الثايف ي القسمني
ي ذلك األ�شطة المذكورة أدناە �ف

اءات والعالمات التجار�ة، بما �ف ي المكتب الدانمر�ي لل�ب
�ف

ف ع�  ك�ي اءات والعالمات التجار�ة أن من األفضل ال�ت ة، وجد المكتب الدانمر�ي لل�ب ة كانت أم صغ�ي ي جميع األ�شطة، كب�ي
والثالث. و�ف

ي للحصول ع� م��د من المعلومات. توص�ل بعض الرسائل الرئ�س�ة والرج� 
ويف  ع إ� الموقع اإلل��ت

: والعنا� الرئ�س� .5  ة للموقع �ي

ائها، ومعلومات �شأن ما هو  دل�ل للمستهلك −  من المنتجات المقلدة وك�ف�ة �ش
ً

اء المنتجات األصل�ة بد� ف أسباب �ش يبني
 . ي

ي وغ�ي قانويف
 قانويف

ف  دراسات حالة مصورة بالف�ديو ونص�ة − كات مع المستهل�ني تجار�ــهم الشخص�ة مع المنتجات المقلدة.  بشأن وال�ش
ي دراسات الحالة، و�التا�ي تع��ز فرصة 

 سلوكهم.  تغي�ي والهدف هو أن يتعاطف مستخدمو الموقع مع األشخاص الواردين �ف
ة لالهتمام  اختبارات" تفاعل�ة و"هل تعلم؟"" −  التقل�د والقرصنة.  بشأنمع حقائق مث�ي
كات − ي حالة حدوث  بشأنالتداب�ي الوقائ�ة لتجنب التقل�د والقرصنة و�رشادات �شأن  أدلة لل�ش

ما �جب فعله �ف
 تقل�د/قرصنة. 

نتلمثال   قائمة مرجع�ة للتسوق ع�ب اإلن�ت
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هم عن نطاق وحجم وتأث�ي التقل�د والقرصنة − ن وغ�ي ي  معلومات للصحفيني (مع روابط لتقار�ر من المكتب األورويب
ي مجال إنفاذ الق

ي للتعاون �ف  انون ومنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة وما إ� ذلك). للمل��ة الفك��ة ووكالة االتحاد األورويب
ي  لوحة أخبار − ا عن التقل�د والقرصنة �شكل منتظم من جميع هيئات الشبكة االثنىت (باللغة الدانمرك�ة فقط) تقدم أخبار�

ي أوساط سلطات الشبكة نفسها ومجتمع المل��ة الفك��ة الدانمر�ي 
ة. و�ضمن ذلك ��ش األخبار بفعال�ة �ف ، بمن ف�ه ع�ش

 مستشارو المل��ة الفك��ة من القطاع الخاص. 
 

ي  .6
وط �ف ا بعد توضيح ال�ش

�
اءات والعالمات التجار�ة للبلدان األخرى أن تع�د استخدام الموقع مجان وأذن المكتب الدانمر�ي لل�ب

 .  عقد قص�ي

ي  .7 ي مع المكتب األورويب
 للموقع من خالل اتفاقه الثنايئ

ً
اءات والعالمات التجار�ة بأنه تل�ت تم��� و�نوە المكتب الدانمر�ي لل�ب

ي  و��ب وحصل ع� إذن إلعادة استخدام مواد من هذا  www.velgekte.noللمل��ة الفك��ة. وأنه استو� فكرة الموقع من الموقع ال�ف
.  الموقع من مكتب المل��ة ي و��ب  الصناع�ة ال�ف

طة الدانمرك�ة مجموعة من السوابق  .8 اءات والعالمات التجار�ة ووحدة الجرائم الخاصة التابعة لل�ش وجمع المكتب الدانمر�ي لل�ب
ي تتعلق بالمل��ة الفك��ة منذ عام  ي القضا�ا الجنائ�ة الىت

ي شملت جميع األحكام الصادرة �ف ذكر . واألحكام متاحة دون 2013القضائ�ة الىت
ي شكل ملف

اءات ما�كروسوفت إ�س�ل. و�عمل  األسماء، وُرفعت المجموعة ع� الموقع المذكور أعالە �ف المكتب الدانمر�ي لل�ب
ا ع� تح��له إ� قاعدة ب�انات مع تقد�م خ�ارات بحث أفضل.  والعالمات التجار�ة  حال��

 

 
 صورة توض�ح�ة لنموذج قاعدة الب�انات الجد�دة الُمخطط لها
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 ثان�
�
 المدارس. مبادرة ا

 
ا للغا�ة أو غ�ي موجود �شكل عام. ومن ثم، بدأ  .9 ي المدارس الدانمرك�ة االبتدائ�ة والثان��ة محدود�

ُ�عد تدر�س المل��ة الفك��ة �ف
ا مع سلطات التعل�م الدانمرك�ة ف�ما يتعلق ب�مكان�ات تغي�ي الوضع اءات والعالمات التجار�ة حوار�  . المكتب الدانمر�ي لل�ب

و�توص�ة من سلطات التعل�م الدانمرك�ة، ُطورت مبادرة جد�دة لالستعانة بها عندما تنفذ المدارس مهام المشار�ــــع الدراس�ة.  .10
ي المدارس الدانمرك�ة إتمام أسب�ع واحد من مهام  ح�ث �لزم لتالم�ذ الصف التاسع

ف المشار�ــــع الدراس�ة�ف ا ما ُ�جري طالب الصفني . وغالب�
.  مشار�ــــع الدراس�ةهام الالسابع والثامن م  للتحض�ي ألسب�ع المشار�ــــع اإللزا�ي

اءات والعالمات المك ووضع .11 تب الدانمر�ي لل�ب
ي مجال التعاون، مواد تعل�م�ة التجار�ة، 

كائه �ف بمساعدة �ش
إعداد وتنف�ذ حمالت توع�ة تتضمن تكل�ف الطالب بمهمة 

ف لتغي�ي سلوك   الدانمركيني
ً

وا منتجات أصل�ة بد�  ، حىت �ش�ت
ي 

من المنتجات المقلدة. و�ستهدف المواد التالم�ذ �ف
الصفوف من السابع إ� التاسع وتركز ع� المنتجات الماد�ة 

ي ُ�عدها و�نفذها  المقلدة. و�مكن أن تتخذ الحمالت الىت
ا   مختلفة جد�

ً
ا ع� إبداع التالم�ذ  -التالم�ذ أشكا�  -اعتماد�

ات، ع� سب�ل المثال، مناسبات، ألعاب، ُخطب، � �ش
 ملصقات، مقاطع ف�ديو ع� وسائل التواصل االجتما�ي إلخ. 

و�تعرف التالم�ذ خالل تنف�ذهم للمهام ع� العد�د  .12
 من 

ً
اء المنتجات األصل�ة بد� من األسباب الوجيهة ل�ش

المنتجات المقلدة. كما �كتسبون المعرفة �شأن اإلمكان�ات 
ي �مكن أن توفرها حقوق المل��ة الفك��ة للتال  ي ح�اتهم ومهنهم المستقبل�ة الىت

ف  -م�ذ أنفسهم �ف ع� سب�ل المثال كرواد أعمال ومصممني
 وما إ� ذلك. 

ف ومواد للتالم�ذ. ورغم أن  ت��ويوتتكون المواد التعل�م�ة من دل�ل  .13 اءات والعالمات  كامل للمعلمني المكتب الدانمر�ي لل�ب
ون�ة استهالل�ة للصفوف المهتمة التجار�ة يوفر  ا استخدام المواد بمفردها. ندوة إل��ت  ، �مكن أ�ض�

 

 
 

 استهال�ي   ف�ديو 

 صحائف معلومات عن المنتجات المقلدة وحقوق المل��ة الفك��ة



WIPO/ACE/15/9 
7 

 
 

 

 
طلقت المواد التعل�م�ة .14

�
ي خ��ف  وأ

نت 2019�ف اءات والعالمات التجار�ة 1و�ي متاحة ع� اإلن�ت . ودخل المكتب الدانمر�ي لل�ب
ي السنوات القادمة. 

ي تركز ع� تع��ز استخدام المواد. ومن المتوقع أن �ستمر هذا العمل �ف وع، والىت  اآلن مرحلة الم�ش

اءات والعالمات التجار�ة و�نوە المكتب .15 ي للمل��ة الفك��ة كجزء من بأنه تل�ت  الدانمر�ي لل�ب وع من المكتب األورويب  للم�ش
ً

 تم���
وع "  ". Ideas Poweredم�ش

ا. 
�
ة ثالث  حمالت التوع�ة األخ�ي

اءات يتطلب إذكاء الو�ي �شأن التقل�د بذل جهود متواصلة. ولضمان إذكاء الو�ي ع� أساس منتظم، نظم  .16 المكتب الدانمر�ي لل�ب
ف للتوع�ة ضد التقل�د. و�صف هذا القسم المفهوم الذي والعالمات التجار�ة، ع� مدى  ف سن��تني السنوات العد�دة الماض�ة، حملتني
 اسُتخدم لمثل هذە الحمالت. 

ة. المناسبة األو� �ي "اليوم  .17 ي مثل هذە الحمالت ال�ب�ي
ي الدانمرك، أثبتت مناسبتان متكررتان فعاليتهما �شكل خاص �ف

و�ف
ة العطلة من نوفم�ب وحىت ال���سماس العال�ي لمكافحة التقل�د"، الذي  �صادف بدا�ة شهر يونيو. أما المناسبة الثان�ة �ي خالل ف�ت

 عندما �حدث التسوق لل���سماس. 

ي جميع الحمالت، ُتنفذ العنا� الثالثة المذكورة أدناە (أ .18
ج) بالتوازي. وُتنفذ حملة ال���سماس، ع� وجه الخصوص، -و�ف

ان�ة منخفضة.  ف  بم�ي

 

 إعالم�ةحملة  . لفأ
 

اءات والعالمات التجار�ة�صدر  .19 ا المكتب الدانمر�ي لل�ب ا صحف��
�
ي �شكل  ب�ان

ل�ستهل به حملته اإلعالم�ة. و�تضمن الب�ان الصح�ف
 :  عام المحتوى التا�ي

ە ألنها ت��د من اهتمام وسائل اإلعالم الدانمرك�ة.  أرقام جد�دة −  �شأن نطاق التقل�د أو حجمه أو تأث�ي
 . اقتباسات لوزراءإن أمكن، ُتدرج  −
 من المنتجات  روا�ة قصص −

ً
اء المنتجات األصل�ة بد� ف والمجتمع �شكل عام �ش ف لماذا من األفضل للمستهل�ني تبني

ا أم ال.  ة بها نصائح �شأن ك�ف�ة استب�ان ما إذا كان المنتج مقلد� ا روابط لقوائم تحقق قص�ي  المقلدة. وُتوفر أ�ض�
 

ا للحصول ع�  ي  عينات منو�س� أ�ض�
ا ج�دة للعرض التلف��وين  . منتجات أصل�ة ومقلدة (من مالك العالمة التجار�ة) توفر صور�

 

                                                
1 regler/undervisningsmateriale-https://www.jegvaelgeraegte.dk/fakta / . 

ة/مضحكة عن المنتجات المقلدة  مقاطع ف�ديو قص�ي

ة التقل�د مقال إخباري عن ك�ف�ة تأث�ي   .ع� األعمال التجار�ة الصغ�ي
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 حملة وسائل التواصل االجتما�ي  . اء ب
 

 أمثلة من اليوم العال�ي لمكافحة التقل�د أ)
 

اءات والعالمات التجار�ة، أعد 2020منذ عام  .20 حمالت  -بالتعاون مع وكاالت إعالم�ة خارج�ة مختلفة  - المكتب الدانمر�ي لل�ب
ون السلع المقلدة. وقد  24-18توع�ة أ��ب �ستهدف الشباب ( ي أغلب األح�ان الذين �ش�ت

، الشباب هم �ف ف ي أوساط الدانمركيني
سنة). و�ف

ف واستخدام وسائل ال  تواصل االجتما�ي لن�ش رسائلنا. نصحتنا الوكاالت اإلعالم�ة الخارج�ة بالتعاون مع المؤث��ن االجتماعيني

21.  :  وكان الهدف من هذە الحمالت هو تغي�ي سلوك المستهلك من خالل ز�ادة معرفة الشباب بما ��ي

 من المنتجات المقلدة؛  −
ً

 لماذا �جب عليهم اخت�ار المنتجات األصل�ة بد�
نت.  − اء المنتجات المقلدة عند التسوق ع�ب اإلن�ت  ك�ف�ة تجنب �ش

 
ف السلع المقلدة والج��مة المنظمة، و�شمل ذلك حق�قة أن المرء عندما وتناولت  .22 ا بني الحمالت أوجه االرتباط الموثقة ج�د�

ي واالتجار  �ىب ي التهرب ال�ف
ا �ف ي قد تكون متورطة أ�ض� ي السلع المقلدة فإنه �خاطر باحتمال دعمه المنظمات اإلجرام�ة الىت �ش�ت

. كما تناولت  الحمالت مخاطر الصحة والسالمة المرتبطة بالسلع المقلدة.  بالمخدرات واألسلحة والب�ش

ف وقنوات التواصل االجتما�ي التابعة  .23 وُرفع المحتوى ع� وسائل التواصل االجتما�ي ع� صفحات المؤث��ن االجتماعيني
اءات لتوع�ة الخاص بنا (المذكور وتضمنت روابط إ� الصفحة الرئ�س�ة للحملة ع� موقع ا والعالمات التجار�ة للمكتب الدانمر�ي لل�ب

ي القسم األول) للحصول ع� م��د من المعلومات
 . 2أعالە �ف

 2020العنا� الرئ�س�ة لحملة 
 

"، ح�ث تعرض إحدى  .24 ي ي حقيبىت
ف من الشخص�ات المؤثرة ع� ط��قة "ماذا يوجد �ف ُصمم مقطع ف�ديو ع� يوتيوب به فتاتني

ف لألخرى منتجات مختلفة من حقيبتها. وف ا، مما يؤدي إ� حوار �شأن مخاطر دعم المنظمات اإلجرام�ة الفتاتني جأة، �شهر سالح�
اء سلع مقلدة.  ة، عند �ش ي أنواع أخرى من الجرائم الخط�ي

 المتورطة �ف

 

 
" ي ي حقيبىت

 مقطع ف�ديو ع� يوتيوب بعنوان "ماذا يوجد �ف
 

ا الفتة للنظر ع�  .25 ع� سب�ل المثال، ُعدلت صورهم بالفوتوشوب لُتظهر : إنستغرامباإلضافة إ� ذلك، ��ش �سعة مؤث��ن صور�
ف  مسدسات وأ��اس بالست�ك�ة بها "مخدرات" و�رام�ل تحتوي ع� مواد ك�م�ائ�ة، وذلك لجذب انتباە الشباب وتوعيتهم بالصلة بني

ة.  ي أنواع أخرى من الجرائم الخط�ي
ف �ف ف المتورطني ف المنظمني  جرائم حقوق المل��ة الفك��ة والمجرمني

 

                                                
:  2021عام لللحملة  الرئ�س�ة، الصفحة ب�ل المثالع� س  2 https://www.jegvaelgeraegte.dk/nyheder-  متاحة ع�ب الرابط التا�ي

presse/nyhedsoversigt/kampagne-fra-patent-og-varemaerkestyrelsen / . 
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 إنستغرامأمثلة لمنشورات المؤث��ن ع� 

 
 2021العنا� الرئ�س�ة لحملة 

 
ي هذە الحالة، عند إنستغرامالموجودة ع� الصور المنشورة ع� الروابط  استفادت الحملة من اعت�اد الشباب أن يتفقدوا  .26

. و�ف
ف تفقد الروابط الموجودة ع� صور المؤث��ن السبعة المختار�ن تظهر رسالة  حملتنا. وتتعلق الرسالة �شكل أسا�ي بأوجه االرتباط بني

ة األخرى  درجت مخاطر الصحة والسالمة. ومن األمثلة ع� الروابط: تقلیدوك�ف�ة تجنب ال -التقل�د وأنواع الجرائم الخط�ي
�
. كما أ

"support_money_laundering"(ادعم غس�ل األموال)، و "financing_drug_trafficking" رات)، االتجار بالمخد (تم��ل
 " (المقامرة بصحتك). gambling_with_your_healthو"

    
ي إطار الحملة ع� 

 وحثوا متابعيهم ع� "تفقد الروابط" إنستغرام��ش سبعة مؤث��ن منشورات �ف
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ي شكل مقاطع 

ةصفحات حملتنا ع� إ�ستغرام مع معلومات إضاف�ة عن المنتجات المقلدة �ف  ف�ديو وثائق�ة قص�ي
)https://www.instagram.com/not_supporting_organised_crime /( 
 

 
 مثلة من حمالت الجمعة السوداء/ال���سماسأ ب)

 
اءات والعالمات التجار�ةبالتوازي مع الحملة اإلعالم�ة، ��ش  .27 ة ع�  المكتب الدانمر�ي لل�ب ا ومقاطع ف�ديو توع��ة قص�ي صور�

 : االجتما�ي وسائل التواصل 

ا يركز ع�  − ان�ة منخفضة وُتن�ش ع� منصات مثل ف�سبوك ولنكد إن. وتتضمن المنشورات تعل�ق� ف ُتنتج مقاطع الف�ديو بم�ي
ا إ� الصفحة الرئ�س�ة للحملة ع� موقع التوع�ة الخاص بنا. وتتضمن الصفحة  الجمعة السوداء أو ال���سماس ورابط�

اء المنتج األص�ي  6" و"3نتجات المقلدةالرئ�س�ة "قوائم التحقق لتجنب الم  . 5"4أسباب وجيهة ل�ش
ف المقطع واآلخر نن�ش مقاطع الف�ديو �شكل عام  − ي عدة أ�ام بني من خالل التس��ق  وصولها للجماه�ي ونعزز  - بفاصل زمىف

ان�ة منخفضة).  ف  الرق�ي المدف�ع (م�ي
 

   
ي 

ي ال���سماس �ف  2022و 2021مقطعا ف�ديو رسوم متحركة ع� ف�سبوك ولنكد إن ضمن حملىت
 

 
 

                                                
3 shopping-online-for-cklistfakes/#che-avoid-to-fakes/how-https://www.jegvaelgeraegte.dk/english/shopping . 
4 genuine-buy-to-reasons-good-rules/6-https://www.jegvaelgeraegte.dk/english/facts / . 
https://www.jegvaelgeraegte.dk/nyheder-: ز�ارة مثال للصفحة الرئ�س�ة للحملة من خالل الرابط التا�ي �مكن  5

presse/nyhedsoversigt/ligger-der-falske-varer-under-dit-juletrae / . 
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اءات والعال  ي للمل��ة الصناع�ة. وحصل المكتب الدانمر�ي لل�ب و��ب ة لحملة ال���سماس من إنتاج المكتب ال�ف مات التجار�ة ع� إذن مقاطع ف�ديو رسوم متحركة قص�ي

جمة مقاطع   الف�ديو و�عادة استخدامها. ل�ت
 

ي القطاع العام والخاص لن�ش الحمالت ع� أوسع نطاق ممكن . �مج
 التنسيق مع أصحاب المصلحة �ف

 
ي لحمالتنا التنسيق مع الجهات المتعاونة المعن�ة. و�شمل هذا العمل:  .28

 من العنا� األساس�ة لضمان الن�ش ال�ا�ف

ي  −
ة �ف شبكة الوزارات الدانمرك�ة لمكافحة التعد�ات التنسيق مع هيئات القطاع العام المعن�ة، ومنها السلطات االثنتا ع�ش

، والمواقع ع� حقوق المل��ة الفك��ة ، بغ�ة استخدام قنوات االتصال الخاصة بها (وسائل التواصل االجتما�ي
ات اإلخبار�ة، وما إ� ذلك)  ون�ة، والن�ش  لن�ش التع��ف بالحملة؛اإلل��ت

ي ��ش الحملة.  −
ا بالمشاركة �ف ي تهتم أ�ض�  التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص المعن�ة الىت

ي ��ش الحملة ببساطة عن ط��ق اإلعجاب بحملتنا ع� وسائل  −
مطالبة الجهات المتعاونة من القطاع الخاص بالمشاركة �ف

ها التواصل االجتما�ي  ي الوقت نفسه، تمنح هذو��ش
ي االتجاە . و�ف

ە الط��قة الجهات المتعاونة فرصة لتعد�ل الرسالة �ف
األ��� إثارة لالهتمام بالنسبة لهم (ع� سب�ل المثال، تناول جوانب الطعام المقلد، والرقابة الجمرك�ة، واألدو�ة المقلدة 

 الخطرة، وما إ� ذلك). 
 

ي نج��ــها بتغط�ة إعالم�ة ج�دة للغا�ة  .29 ي وسائل اإلعالم الوطن�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة. و�شمل وحظ�ت حمالت التوع�ة الىت
�ف

امج اإلذاع�ة وأوقات ذروة المشاهدة التلف��ون�ة ع� القنوات التلف��ون�ة  ون�ة وكذلك ال�ب ذلك وسائل اإلعالم المطبوعة واإلل��ت
ا.  ا أ�ض�  الدانمرك�ة الرئ�س�ة. وكان أداء حمالت وسائل التواصل االجتما�ي ج�د�

ي مع المكتب و�نوە المك .30
 لحمالت التوع�ة من خالل اتفاقه الثنايئ

ً
اءات والعالمات التجار�ة بأنه تل�ت تم��� تب الدانمر�ي لل�ب

ي للمل��ة الفك��ة.   األورويب

 
 
 

[نها�ة المساهمة]
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ونها ألجلك!  اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت ي ال�ابانح - عل�ك بعدم �ش
 ملة حديثة لمكافحة التقل�د �ف

 

اءات، طوكيو، ال�ابان ، مكتب ال�ابان لل�ب  *مساهمة من إعداد الس�د سوغ�اما تا���ا، مدير مكتب مكافحة التقل�د، شعبة التعاون الدو�ي

 

 ملخص

ي جميع أنحاء العالم خالل 
فه، مشكلة متعاظمة �ف

�
ر الذي تخل ل لقد أصبحت السلع المقلدة، وال�ف

�
ي ال�ابان، �شك

ة. و�ف السنوات األخ�ي
كات  ف الوكاالت الحكوم�ة وال�ش مكتب مكافحة التقل�د مركز استشارات مركزي ير�ي إ� التصدي للتقل�د والقرصنة وتنسيق التداب�ي بني

 الخاصة. 

اءات حملة سن��ة لمكافحة التقل�د. وخالل السنة المال�ة 2003ومنذ عام  اءات 2020، ينظم مكتب ال�ابان لل�ب ، أ�شأ مكتب ال�ابان لل�ب
 للحملة يتضمن مقاطع ف�ديو للحملة ع� شكل رسوم مانغا، و�شارك ف�ه المؤثرون، وترد ف�ه مبادئ توجيه�ة 

�
 مخصصا

�
ون�ا  إل��ت

�
موقعا

ي المدارس الثان��ة دروس نموذج�ة باستخدام هذە المبادئ التوجيه�ة. 
ت�حت �ف

�
 مكتب  تعل�م�ة لطالب المدارس الثان��ة. وأ

�
م أ�ضا ف و�ع�ت

ي المستقبل الق��ب. 
اءات االضطالع بالم��د من أ�شطة إذكاء الو�ي �ف  ال�ابان لل�ب

 مقدمة أوً�. 
ي أغسطس  .1

ي وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة �ف
ي بمكافحة التقل�د (المكتب) �ف �شأ المكتب المعىف

�
بهدف تع��ز الجهود  2004أ

ي القضاء ع� المنتجات المقلدة والحد من إساءة استخدام الحكوم�ة الرام�ة إ� مكافحة التقل�د 
والقرصنة. وتتمثل وال�ة المكتب �ف

ي البلد. 
ي جميع أنحاء العالم، و�التا�ي حما�ة مكانة تلك العالمات والق�مة المضافة لقطاع التصنيع �ف

 العالمات ال�ابان�ة الموزعة �ف

اءات .2 قل إ� مكتب ال�ابان لل�ب
ُ
ي أب��ل  و�قدم المكتب، الذي ن

هم 2020�ف ، خدمات المعلومات واالستشارة ألصحاب الحقوق وغ�ي
كات الخاصة.  ف الوكاالت الحكوم�ة وال�ش  من األطراف المعن�ة، و��� التعاون بني

ي �جري فيها عادة تقل�د  .3 ي البلدان الىت
وردا� ع� دراسة استقصائ�ة، تل�ت المكتب عدة طلبات لالضطالع بأ�شطة إلذكاء الو�ي �ف

و�ــــج لهذە األ�شطة. المن اءات مع القطاع الخاص لل�ت  تجات ال�ابان�ة وتوز�عها. و�عمل مكتب ال�ابان لل�ب

 .
�
 حملة مكافحة التقل�د ثان�ا

ي إذكاء الو�ي بأهم�ة 2003منذ عام  .4
 حملة لمكافحة التقل�د. و�كمن الهدف من هذە الحملة �ف

�
اءات سن��ا ، �دير مكتب ال�ابان لل�ب

ار الناجمة عن التقل�د. حما�ة المل��ة   الفك��ة وتع��ز فهم األ�ف

نت،  .5 ف ع� اإلن�ت ، والمتسوقني ف ف المحليني ف من سنة إ� أخرى، و�شمل المستهل�ني وتتن�ع الفئات المستهدفة من المستهل�ني
ون المنتجات المقلدة عن علم، والشباب.  ف الذين �ش�ت  والمستهل�ني

ا .6 اءات الحملة باالش�ت امن مع و�دير مكتب ال�ابان لل�ب ف ي شهري د�سم�ب و�ناير من كل عام، بال�ت
ك مع منظمات أخرى ذات صلة �ف

ف ع� رسالته إ� أق� حد.  ي ع�د الم�الد ورأس السنة الجد�دة، من أجل ز�ادة اطالع المستهل�ني
 ذروة موسم التسوق �ف

 2020حملة عام  ألف. 
اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت  )أ(  1ونها ألجلك!""عل�ك بعدم �ش

ي تحمل شعار " .7 ونها ألجلكإن الحملة الىت اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت ي عل�ك بعدم �ش
ف �ف ج��ت مرتني

�
!" قد أ

ة العطلة الص�ف�ة)، ومن  31يوليو إ�  1: من 2020السنة المال�ة  ة  2021يناير  31، إ� 2020د�سم�ب  1أغسطس (ف�ت (خالل ف�ت
 الم�الد/رأس السنة الجد�دة). عطلة ع�د 

ي تلك الدراسات االستقصائ�ة ما  .8
نت. وشارك �ف اءات أر�ــع دراسات استقصائ�ة ع� اإلن�ت وخالل الحملة، أجرى مكتب ال�ابان لل�ب

�نات من العمر. وقال نحو  2000مجموعه  ي مطلع الع�ش
ي العام  10شخص �ف

وا منتجات مقلدة �ف ف إنهم اش�ت ي المائة من المستجيبني
�ف

ى هذە السلع عن غ�ي قصد. وتؤكد هذە األرقام ع� الحاجة إ� المبادرات، بما فيها أ�شطة إذكاء   قد اش�ت
�
، ونصفهم تق��با ي

الما�ف

                                                
ي ال��بو.   * 

ورة عن آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء �ف ف وحدهم، وال تعرب بال�ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
 اآلراء الواردة �ف

1 .https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/index.html 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/index.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/index.html
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ف ل�ي يتمكنوا من  اء المنتجات المقلدة من الناح�ة األو�، ومن ناح�ة أخرى، توع�ة المستهل�ني ف عن �ش ي المستهل�ني ، من أجل ثىف الو�ي
ف المن ف بني . التمي�ي  تج المقلد والمنتج األص�ي

 
ف المستهدفة )ب(  مجموعات المستهل�ني

ي حملة عام  .9
�نات من العمر الذين �ستخدمون �شكل 2020�ف ي مطلع الع�ش

ف �ف ف العاملني ي المقام األول البالغني
، استهدف المكتب �ف

نت اء المنتجات المستعملة، و�تسوقون ع�ب اإلن�ت ، و�ستخدمون مواقع شبكات متكرر مواقع التسوق والتطب�قات المحمولة ل�ش
اء المنتجات المقلدة.  ي تحذير أقرانهم من �ش

ددون �ف  التواصل االجتما�ي وما شابهها، ممن قد ي�ت

ي الواقع، أظهرت الدراسات االستقصائ�ة السابقة أنه ع� الرغم من أن نحو  .10
ف �حذرون أصدقائهم  30و�ف ي المائة من المستجيبني

�ف
وا منتجات مقلدة من ا زت الحملة ع� تذك�ي الفئات  60لق�ام بذلك، فإن حوا�ي الذين اش�ت

�
، رك ي المائة منهم ال �فعلون ذلك. و�التا�ي

�ف
ف بأهم�ة الق�ام بذلك.   المستهدفة من المستهل�ني

ي والن�ش  )ج(
ويف وع الموقع اإلل��ت  م�ش

 للحملة يتضمن مقاطع ف�ديو �شكل مانغا ونصائح عم .11
�
 مخصصا

�
اءات موقعا ل�ة من أجل مساعدة أطلق مكتب ال�ابان لل�ب

ون�ة مشبوهة.  اء المنتجات المقلدة عن غ�ي قصد من خالل الق�ام، مثً�، بتحد�د مواقع إل��ت ف ع� تجنب �ش  2المستهل�ني

نت. ووصل عدد  .12 ت مقاطع الف�ديو الخاصة بالحملة ع� يوتيوب وت���ت و��ستغرام وكذلك ع� الفتات اإلعالنات ع� اإلن�ت وُ��ش
.  1.42المشاهدات إ�  ف ي االرتفاع منذ ذلك الحني

ي أثناء الحملة واستمر �ف
 مليون مشاهدة �ف

ي مطلع  .13
 ع� مواقع شبكات التواصل االجتما�ي يتضمن منشورات لمؤث��ن لديهم متابعون ك�� �ف

�
وعا  م�ش

�
وعرض الموقع أ�ضا

�نات من العمر، مما أوصل رسالة الحملة إ�  .  110 000الع�ش ف  من المستهل�ني

                                                
 https://youtu.be/Wi6NW1LZpF4.ف�ديو المانغا �شأن المنتجات المقلدة:   2

https://youtu.be/Wi6NW1LZpF4
https://youtu.be/Wi6NW1LZpF4


WIPO/ACE/15/9 
14 

 
 

 

 
 توجيه�ة للتعلمالمبادئ ال )د(

14.  . ف اءات لفائدة المعلمني وتضمنت الحملة عن�ا� آخر هو مبادئ توجيه�ة للتعلم �شأن المنتجات المقلدة أعدها مكتب ال�ابان لل�ب
اء المنتجات المقلدة من خالل مواقع  واستهدفت المبادئ التوجيه�ة طالب المدارس الثان��ة الذين يتعرضون بصفة خاصة لخطر �ش

. التسوق والت اء المنتجات المستعملة، ومواقع شبكات التواصل االجتما�ي  طب�قات المتنقلة ل�ش

ي ثالث  .15
ي �ف

وتتوافق المبادئ التوجيه�ة مع لوائح مناهج المدارس الثان��ة الحكوم�ة وتأيت
�سخ: "المع�ار�ة" و "الموجه نحو المناقشة" و "الموجهة نحو الدراسات االستقصائ�ة 

ي للحملة.  PDFدئ التوجيه�ة متاحة بنسق والمناقشة". وجميع المبا
ويف  ع� الموقع اإلل��ت

 الدروس النموذج�ة لطالب المدارس الثان��ة )ه(

اير  .16 ي ف�ب
من خالل عقد دروس نموذج�ة  2021لقد اسُتخدمت المبادئ التوجيه�ة للتعلم �ف

ي مدرسة طوكيو الثان��ة. 
ي أر�ــع فصول دراس�ة لفائدة طالب السنة األو� �ف

 �ف

ت صور  .17 ي  وُ��ش
ويف وا الدروس إ� جانب تعل�قاتهم ع� الموقع اإلل��ت الطالب الذين ح�ف

 . ي
 ب�ان صح�ف

�
 للحملة، وُ��ش أ�ضا

وأظهرت التعل�قات مستوى عاٍل من االهتمام بالقضاء ع� المنتجات المقلدة. وقال أحد  .18
ف العال  ي تمكنت فعً� من تحسس الفرق بني

ا� لالهتمام أليف مات الطالب: "إن الدرس كان مث�ي
 األصل�ة والمقلدة. وكمستهلك، أرى أنه من المهم النظر إ� المنتجات المقلدة ع� أنها مشكلة."

ي ع� التلف��ون الحكو�ي و)  )و(
نامج الدعايئ  ال�ب

ي طوكيو، نظم مكتب ال�ابان  .19
بالتعاون مع القطاع الخاص و�دارة الجمارك �ف

 إلذكاء الو�ي بالحملة ع� التلف��ون الح
�
اءات حدثا كو�ي عرضت ف�ه عينات من لل�ب

ار الناجمة عن هذە المنتجات واإلجراءات  المنتجات المقلدة المصادرة. وُ�ثت األ�ف
ي �قوم بها موظفو الجمارك.   3الىت

 

 2021حملة عام  باء. 
ي السنة المال�ة  .20

ف (طالب المدارس 2021�ف ي حملته إلذكاء الو�ي ع� المراهقني
اءات �ف ز مكتب ال�ابان لل�ب

�
الثان��ة)، ووّسع نطاق ، رك

ة من نوفم�ب  ي الف�ت
ي للحملة. و�ف ي أر�عة مدارس ثان��ة، 2022إ� يناير  2021محتوى الدرس النموذ�ب

دمت الدروس النموذج�ة �ف
ُ
، ق

ات. وشملت هذە الدروس المحتوى األسا�ي التا�ي  ي مجال مكافحة التقل�د إ� تقد�م محا�ف
اء �ف  : 4وُد�ي فيها خ�ب

ي ات − كات لمكافحة التقل�د: التداب�ي الىت ي مناقشات مع الطالب حول  خذتها ال�ش
ون منتجات مقلدة فعل�ة �ف استخدم المحا�ف

 مسائل التقل�د؛

كات:  − ي ال�ش
ات�ج�ات المل��ة الفك��ة �ف ة وجلسات  واس�ت ون أهم�ة حما�ة العالمات من خالل اختبارات قص�ي ح المحا�ف �ش

 أسئلة وأج��ة؛

                                                
3  .online.go.jp/prg/prg21630.html-ps://nettv.govhtt  
4  .https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/gakushu.html#modelclass 

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg21630.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg21630.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/gakushu.html%23modelclass
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/gakushu.html%23modelclass
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ي أو − اء المنتجات المستعملة: تداب�ي مكافحة التقل�د الىت كة �شّغل تطب�قات �سوق ل�ش تعلم الطالب خالل حلقات  دخلتها �ش
ي قد  ي ن�ع المنتجات الىت

اء المنتجات، وُطلب منهم التفك�ي �ف العمل ك�ف�ة عمل أنظمة حقوق المل��ة الفك��ة من ح�ث �ش
ف ب  التمي�ي

�
اؤها. وتعلموا أ�ضا ي أنها مقلدة، و�التا�ي ُ�منع �ش

ف المنتجات المقلدة ومث�التها األصل�ة؛ُ�شتبه �ف  ني

ي لندن  ومزا�ا المنتجات األصل�ة بخالف مظهرها:  −
ي األلعاب األولمب�ة �ف

ي البادمينتون من الفائ��ن بم�دال�ات �ف شارك أحد العىب
 عن مضارب م��فة، وخطر 

�
ي صف درا�ي خاص، وأ�د أهم�ة استخدام مضارب أصل�ة للعبة ال��شة عوضا

كض�ف متحدث �ف
ال األلعاب ال��اض�ة �سبب اإلصابات الناجمة عن استخدام المنتجات المقلدة. اال  ف  ضطرار إ� اع�ت

 األولمب�ة واأللعاب البارالمب�ة األلعاب ج�م. 
 

 

ة من  .21 ي الف�ت
ق�مت �ف

�
ي أ ي 2021س أغسط 8يوليو إ�  23بمناسبة مراسم افتتاح األلعاب األولمب�ة (الىت ) واأللعاب البارالمب�ة (الىت

ة من  ي الف�ت
ق�مت �ف

�
اءات تحذيرا� ع� ت���ت �شأن انتشار السلع المقلدة، 2021سبتم�ب  5أغسطس إ�  24أ )، أصدر مكتب ال�ابان لل�ب

كات المعن�ة إعادة ��ش هذا المنشور،  اءات من الوزارات وال�ش ي مخصص لذلك. وطلب مكتب ال�ابان لل�ب
ويف وأعلن عن إ�شاء موقع إل��ت

ي بأر�ــع مرات مقارنة باليوم السابق. مما أدى إ� ز�اد
ويف  ة عدد مشاهدات الموقع اإلل��ت

 .
�
 مبادرات أخرى: �شد�د اللوائح المتعلقة بتدفق المنتجات المقلدة من الخارج ثالثا

 معلومات أساس�ة ألف. 
ي أم .22

ي ال�ابان و�ف
�د الدو�ي �ف ون�ة وانخفاض رسوم ال�ب ة، ومع تطور التجارة اإلل��ت ي السنوات األخ�ي

ا�ن أخرى، فإن ال��ادة المطردة �ف
ي الخارج عن ط��ق منافذ التسوق 

كات التجار�ة العاملة �ف ي ال�ابان من قبل ال�ش
ي �سل�م السلع المقلدة �شكل مبا�ش إ� المستهلك �ف

�ف
ا�د.  ف نت أصبحت �شكل مصدر قلق م�ت  ع� اإلن�ت

ي �ستورده .23 ، فإن السلع المقلدة الىت ي
ا األفراد ألغراض االستخدام الشخ�ي ال تخضع أل�ة تداب�ي ومع ذلك، و�موجب القانون ال�ابايف

كات أو  ي الحدود. ولذلك ال �مكن مصادرة هذە السلع من قبل السلطات الجمرك�ة ألن الجهات المتلق�ة لها ال ُتعت�ب أنها تعمل ك�ش
�ف

 �ستخدم السلع ألغراض تجار�ة. 

�ع�ة باء.   التعد�الت الت�ش
المقلدة من الخارج، تم تعد�ل قانون العالمات التجار�ة وقانون التصام�م. لمنع أصحاب من أجل الحد من تدفق المنتجات  .24

�د الدو�ي والخدمات األخرى. وعقب هذە التعد�الت،  المشار�ــــع التجار�ة األجانب من جلب السلع المقلدة إ� ال�ابان من خالل ال�ب
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. ومن المتوقع أن تدخ
�
دخلت تعد�الت ع� قانون الجمارك أ�ضا

�
ل التعد�الت ع� قانون العالمات التجار�ة وقانون التصام�م وقانون أ

ف النفاذ بحلول نوفم�ب   . 2022الجمارك ح�ي

ي الخارج  .25
وتوضح التنق�حات الخاصة بقانون العالمات التجار�ة وقانون التصام�م أنه عندما تقوم الجهات القائمة باألعمال �ف

ي ال�ابا
سل إ� شخص ما �ف �د ل�ت ي �شبه التصم�م باستخدام ال�ب ي تحمل العالمة التجار�ة المسجلة نفسها، أو السلع الىت ن السلع الىت

ي فردا� أو 
ي ال�ابان، بغض النظر عما إذا كان المتل�ت

 ع� الحقوق السار�ة للعالمات التجار�ة والتصام�م �ف
�
 المسجل، فإن ذلك �شكل تعد�ا

ي تتعدى ع� حقوق العباألعمالجهة قائمة  ي الجمارك. . والواردات الىت
 المات التجار�ة أو حقوق التصام�م �ي عرضة للمصادرة �ف

اءات مع الوزارات والوكاالت المعن�ة، مثل السلطات الجمرك�ة الوطن�ة، من أجل ز�ادة المعرفة  .26 و�عمل مكتب ال�ابان لل�ب
 . ف ف المستهل�ني �عات المعدلة وتع��ز الو�ي بني  بالت�ش

 .
�
 الخالصة رابعا

 من إدارة 20بعد  .27
�
ي ال�ابان للشعار القائل  عاما

اءات بأنه يوجد اآلن و�ي وفهم أوسع �ف عل�ك بعدم الحمالت، يرى مكتب ال�ابان لل�ب
ونها ألجلك!  اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت  �ش

ي كل  .28
ي المنتجات المقلدة �ف

من األسواق الماد�ة ومواقع ومع ذلك، فإنه من غ�ي الممكن تقل�ل الجهود، نظرا� إ� استمرار االتجار �ف
ة. ولذلك، من  ون�ة، ع� وجه الخصوص، مشكلة خط�ي ون�ة. و�ط�ح بيع المنتجات المقلدة ع� مواقع التجارة اإلل��ت التجارة اإلل��ت

هؤالء  المهم للغا�ة التواصل مع الشباب، وال س�ما أفراد الج�ل األول الملمون ع� وجه الخصوص بالمعلومات التكنولوج�ة، و�قناع
ونها" ألجلهم.  اء المنتجات المقلدة أو ب�عها أو جعل اآلخ��ن �ش�ت ام "بعدم �ش ف ي االل�ت

 الشباب بأنه ينب�ف

 

 

[نها�ة المساهمة]
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ة لمركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ة  أ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

غاتا   *تراوري، مديرة مركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ة، وزارة التجارة والصناعة، باما�و، ما�ي وث�قة أعدتها الس�دة بوكوم فاتوماتا س�ي

 ملخص

ي نفذها المركز ع� مدى السنوات  �سلط هذە المساهمة من مركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ة الضوء ع� المبادرات المختلفة الىت
ام حقوق المل��ة الفك��ة. ، إلذكاء الو�ي 2019األر�ــع الماض�ة، منذ عام   بأهم�ة اح�ت

وكانت الفئات المستهدفة �ي الجهات الفاعلة االقتصاد�ة، والمستهل�ون، وقضاة التحقيق، وموظفو المحا�م، ووكالء الخدمات 
�وي، إ� جانب تن�ع اإلجراءات المُ  تخذة، وصل الوطن�ة المسؤولون عن القمع االقتصادي، وما إ� ذلك. و�فضل النهج العم�ي وال�ت

 .  مركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ة إ� جمهور كب�ي

فذت هذە المبادرات بالتعاون مع العد�د 
ُ
.  ون ف ف والدوليني كاء الوطنيني  من ال�ش

 
 .

ً
 مقدمة أو�

ي جميع أنحاء العالم، ال يزال استمرار التعد�ات ع�  .1
حقوق ع� الرغم من وجود األطر القانون�ة والمؤسس�ة للمل��ة الفك��ة �ف

ي عادة ما تنطوي  المل��ة الفك��ة وتزا�دها من القضا�ا ذات العواقب الوخ�مة ع� االقتصادات والصحة العامة. وهذە الممارسات، الىت
ي السوق تؤدي 

ي ُتط�ح �ف ها نطاق التعد�ات ع� حقوق المل��ة الفك��ة، فالمنتجات المقلدة الىت ع� التقل�د والقرصنة، يتجاوز تأث�ي
ا إ�  ي حالة من انعدام األمن. حتم�

ف �ف  إغالق األعمال التجار�ة وز�ادة البطالة، و�التا�ي وضع المستهل�ني

ي تحتوي ع�  .2 ا، أو حىت الىت ا أو المنخفضة جد� ، ُ�عد التقل�د ج��مة ألن األدو�ة ذات الجرعات العال�ة جد� ومن المنظور الص�ي
ي العالم بال ضابط تق� 

ا �سبب األشخاص الذين يرفضون العمل بأمانة وكسب الع�ش بط��قة مكونات غ�ي �شطة أو سامة، تنت�ش �ف �ب�
ي تدخل  �ة المقلدة واإلضافات الىت ، وهو قطاع حيوي لالقتصاد، يؤدي انتشار واستخدام المب�دات الح�ش ي القطاع الزرا�ي

ك��مة. أما �ف
ار باإلنتاج�ة. أضف إ� هذە الصع��ات أن قضاة التحقيق  ف للتعامل مع مسائل قانون ع� المحاص�ل إ� اإل�ف ف غ�ي مؤهلني الماليني

ا ما تكون غ�ي متوافقة مع قانون  امهم ب�قرار حكم القانون إ� اتخاذ قرارات غ�ي منطق�ة وغالب� ف المل��ة الفك��ة، و�مكن أن يؤدي ال�ت
ي 
ي غ�اب آل�ات حما�ة وعق��ات وأ�شطة توع�ة فعالة، ستستمر هذە الممارسات �ف

كائها.  المل��ة الفك��ة. و�ف  تق��ض جهود الدولة و�ش

ي السوق  .3
ي ظل بيئة قانون�ة تح�ي اإلبداع واالستثمار إ� منافسة أفضل �ف

ام مبادئ المل��ة الفك��ة �ف و�مكن أن يؤدي اح�ت
، تح�ي أصحاب الحقوق من تعد�ات معينة ع� المل��ة الفك��ة، ال س�ما الممارسات غ�ي 

ً
ف ظروف العمل. فهذە البيئة، أو�  وتحسني

ف المستثم��ن وتضمن أن تكون استثماراتهم آمنة. ولهذا السبب، أطلق مركز ما�ي لتع��ز  ا، تطمنئ العادلة مثل التقل�د والقرصنة وثان��
ام حقوق المل��ة الفك��ة ع� مدى أر�ــع  اف وزارة التجارة والصناعة، مبادرات إلذكاء الو�ي بأهم�ة اح�ت المل��ة الصناع�ة، تحت إ�ش

ي 
ف 2019 عام سنوات بدأت �ف ف وقضاة التحقيق والموظفني . وشملت الفئات المستهدفة الجهات الفاعلة االقتصاد�ة والمستهل�ني

ي نفذتها، وصل مركز ما�ي  �وي، وتن�ع اإلجراءات الىت ف عن إنفاذ القانون االقتصادي. و�فضل نهجها العم�ي وال�ت ف والمسؤولني القانونيني
ف لتع��ز المل��ة الصناع�ة إ� جمهور كب�ي  كاء الوطنيني فذت هذە المبادرات بدعم من ال�ش

ُ
.  . ون ف  والدوليني

 ثان�
�
 معلومات أساس�ة . ا

ئ 2012مارس  19المؤرخ  P-RM/018-2012بموجب المرسوم رقم  .4 كهيئة إدار�ة   مركز مالي لتعزیز الملكیة الصناعیة، أ��ش
اف وزارة التجارة والصناعة.  معن�ةوطن�ة  ي ما�ي تحت إ�ش

المركز بصفته الوطن�ة مع المنظمة األف��ق�ة  و�تواصلبالمل��ة الصناع�ة �ف
ي تتكون من  . وتتضمن مهمة  17للمل��ة الفك��ة، الىت تع��ز حقوق المل��ة  مركز مالي لتعزیز الملكیة الصناعیةدولة عضو، ومنها ما�ي

ي تمنع التعد�ات ع� الصناع�ة، وتنف�ذ برامج ت ف للمل��ة الصناع�ة ودعم المؤسسات الىت ف المحتملني در�ب وتوع�ة فعالة للمستخدمني
 حقوق المل��ة الصناع�ة، وخاصة التقل�د والمنافسة غ�ي العادلة. 

                                                
ي هذە ا *

ي ال��بو. اآلراء الواردة �ف
ورة عن آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء �ف ف وحدهم، وال تعرب بال�ف  لوث�قة �ي آراء المؤلفني
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اف وزارة الثقافة.   .5 ف مكتب ما�ي لحق المؤلف ع� المل��ة األدب�ة والفن�ة تحت إ�ش  و��ش

 
�
ي ما�ي أ�شطة إذكاء اال  . ثالثا

ام للمل��ة الفك��ة �ن  ح�ت

، تعاون  .6 ي ما�ي
ام للمل��ة الفك��ة و�ذكائه �ف كاء لتنف�ذ  مركز مالي لتعزیز الملكیة الصناعیةل��ادة االح�ت مع العد�د من ال�ش

ى  :  لتك��ن ال�فاءاتمشار�ــــع ك�ب ام حقوق المل��ة الفك��ة. و�شمل هذە المشار�ــــع ما ��ي  الوطن�ة ف�ما يتعلق باح�ت

ي  −
ي ما�ي �ف

 . 2019أب��ل  26تنف�ذ آل�ة لحما�ة أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة �ف
ف عن إنفاذ قانون المل��ة الفك��ة من  − ف والمسؤولني ف القانونيني سلسلة من حلقات العمل التدر�ب�ة لقضاة التحقيق والموظفني

 الدوائر الوطن�ة. 
ف  − ي باما�و لتوع�ة المستهل�ني

ة من الس�ارات �ف ار التقل�د، وذلك كجزء من أسب�ع العالمات التجار�ة األول  تنظ�م قافلة كب�ي بأ�ف
 . ي ما�ي

 �ف
 تنظ�م مسابقات "شباب المل��ة الفك��ة" لطلبة المدارس والجامعات.  −
 إطالق حملة إعالم�ة �شأن منع التقل�د.  −

 آل�ة لحما�ة أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة . لفأ
 

ف مركز  .7 والمدي��ة العامة للجمارك ومكتب ما�ي لحق المؤلف عن  مالي لتعزیز الملكیة الصناعیة أسفرت االتفاق�ة الثالث�ة بني
 والقرصنة و�حسن ظروف العمل.  تقلیدنهج مبتكر �كافح بفعال�ة الغش وال

  

ون�ة طواع�ة لطلب تدخل المدي��ة العامة للجمارك وتقد�م معل .8 ومات ومن الناح�ة العمل�ة، �شمل النهج تقد�م استمارة إل��ت
األصول المحم�ة. و�سمح هذا اإلجراء ألصحاب حقوق المل��ة الفك��ة بالتسج�ل لدى سلطات الجمارك حىت تتمكن هذە  بشأن

ي كل مرة تدخل فيها المنتجات 
وعة �شكل فعال، والتدخل بمعرفة كاملة بالحقائق �ف السلطات من مكافحة التقل�د والمنافسة غ�ي الم�ش

. (المسجلة) المعن�ة إ� أر  ي ما�ي
 ا�ف

كات   .9 ف ال�ش تيح دل�ل إعال�ي عن هذا اإلجراء. وحىت اآلن، أدى هذا اإلجراء إ� عدة مصادرات لسلع مقلدة وعزز العالقات بني
�
وأ

 و�دارة الجمارك. 
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 تدر�ب�ةالعمل الحلقات  تان منسلسل . اء ب
 

ي مايو و�وليو  .10
ا  60لحوا�ي ع� التوا�ي  2021ُعقدت سلسلتان من حلقات العمل التدر�ب�ة �ف ا قانون�� قاض تحقيق وموظف�

ي 
ام حقوق المل��ة الفك��ة �ف ي مجال إنفاذ القانون لمساعدتهم ع� فهم أدوارهم ومسؤول�اتهم �شكل أفضل �شأن ضمان اح�ت

ا �ف وموظف�
 .  ما�ي

ا�ة مع المدي��ة الوطن�ة إلقامة العدل و�دعم من المنظمة العالم�ة للمل��ة .11 ظمت حلقات العمل بال�ش
ُ
الفك��ة و�رنامج  ون

 تط��ر القانون التجاري التابع لوزارة التجارة األم��ك�ة من خالل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة. 

ي مسائل المل��ة الفك��ة.  بشأنوانتهت األعمال بمناقشة من خالل اجتماع مائدة مستديرة  .12
 تبادل المساعدة القانون�ة والتعاون �ف

  

ة من  . �مج ي باما�وقافلة كب�ي
 الس�ارات �ف

 
كات للمل��ة الصناع�ة �شكل  أسب�ع العالمات التجار�ةُ�عد  .13 ي ما�ي تروج الستخدام ال�ش

أول تظاهرة اقتصاد�ة من نوعها �ف
ف ع� فهم جميع الجوانب المختلفة للعالمات التجار�ة. وأق�م أسب�ع العالمات التجار�ة األول  كات والمستهل�ني ي و�ساعد ال�ش ات��ب اس�ت

ي ب
ة من �ف ي الف�ت

 برئاسة رئ�س الوزراء.  2022مارس  19إ�  14اما�و �ف
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ف من ذلك األسب�ع، سارت قافلة من الس�ارات .14  ذهاب وخالل يومني
�
  و��ابا

�
ا حىت السادسة  ا ع�ب باما�و من الساعة الثامنة صباح�

ار التقل�د. وشاركت  ي جمعت ما �قرب من  23مساًء لتوع�ة المستهلك بأ�ف ي التظاهرة الىت
 2000س�ارة م��نة بألوان عالماتها التجار�ة �ف

و�ج�ة ع� ال . مشارك. وخالل الحدث، وزعت العالمات التجار�ة المشاركة الهدا�ا والمواد ال�ت ف  متفرجني

  

  

ح دور  .15 إذكاء ول مركز مالي لتعزیز الملكیة الصناعیةواستخدم المض�فون والفنانون وال�وم�ديون تقن�ات تعل�م�ة وتفاعل�ة ل�ش
 ع� الصحة العامة واالقتصاد.  تقلیدبمخاطر ال الوعي

 للطالب شباب المل��ة الفك��ةمسابقة  . الد
 

ف الشباب  .16  و�علمهم ك�ف أن المل��ة الفك��ة جزء ال يتجزأ من ح�اتهم. �عزز هذا النشاط اإلبداع بني



WIPO/ACE/15/9 
21 

 
 

 

ي  .17
ظمت السلسلة التاسعة من المسابقات �ف

ُ
ف وز�ر الصناعة والتجارة والنهوض 2020نوفم�ب  19وقد ن كة بني ، برئاسة مش�ت

ا من  ون طالب� . وشارك مائة وأر�عة وع�ش . جامعة وخ�ي  13باالستثمار ووز�ر التعل�م العا�ي والبحث العل�ي  ة مؤسسات التعل�م العا�ي

و�تضمن الجزء األول من المسابقة إ�مال سلسلة من األ�شطة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة باستخدام وسائل تعل�م�ة مثل مقاطع  .18
الف�ديو التوض�ح�ة أو اإلعالنات. ثم ت�ي ذلك أسئلة وأج��ة وتوز�ــــع استب�ان ع� الطالب. و�عد أن �صحح أعضاء لجنة التحك�م 

 ستب�انات، ُتعلن النتائج و�تسلم الفائزون جوائزهم. اال 

. وقد أدى ذلك إ� مناقشات أول�ة �شأن  .19 ي ما�ي
ا. واستقبلته بحفاوة الجامعات والجمع�ات الطالب�ة �ف وكان النشاط ناجح�

ا�ة مع مجلس التعل�م بجامعة العلوم القانون�ة والس�اس ي المل��ة الفك��ة بال�ش
. وقد ُشكلت استحداث برنامج ماجست�ي �ف ي ما�ي

�ة �ف
وع برنامج.  ا المصادقة ع� م�ش ي هذا الصدد، وتجري حال��

كة �ف  لجنة مش�ت

 حملة إعالم�ة لمنع التقل�د . اء هـ
 

ا من برنامج تط��ر القانون التجاري التابع لوزارة التجارة األم��ك�ة من خالل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة  .20 تلقت هذە الحملة دعم�
ي  الدول�ة واشتملت

ع� ثالث منظمات باإلضافة إ� مركز ما�ي لتع��ز المل��ة الصناع�ة ومكتب ما�ي لحق المؤلف و�دارة الجمارك �ف
كة من القطاع الخاص.  وكس�ل، و�ي �ش كة س�ب  ما�ي و�ش

ي إطار الحملة:  .21
 واضُطلع باأل�شطة التال�ة �ف

ف (الفر�س�ة والب − ف لإلذاعة والتلف��ون بلغتني امانك�ة) �ستهدفان الجهات الفاعلة وضع تصور و�نتاج إعالنني
 . ف  االقتصاد�ة/الثقاف�ة/الصناع�ة والمستهل�ني

ا لمدة شهر إ� ثالثة أشهر.  −  تصم�م و�نتاج لوحات إعالن�ة برسائل مختلفة ُتوضع ع� طول أ��� الطرق ازدحام�
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الفتة، وجرى توز�عها  12تصم�م و�نتاج كت�ب و −
ي غرف االستقبال 

ي جميع المنظمات ووضعها �ف
�ف

 .( ف ي الحملة (انظر إ� ال�مني
 المشاركة �ف

امج اإلذاع�ة والتلف��ون�ة  −  بشأنإعداد دل�ل لل�ب
 التقل�د والقرصنة مع ذكر األسئلة الشائعة. 

إنتاج برامج إذاع�ة تفاعل�ة تليها مسابقات تقام أثناء  −
ت" وأجهزة  ي ش�ي

امج، ح�ث ُمنحت قمصان "يت ال�ب
ف الذ  ين أجابوا ع� األسئلة. كجوائز للمشاركني

−  / ي
مع صحف�ة قهوة جلسة تنظ�م غداء صح�ف

وسائل اإلعالم إلذكاء معرفة 
ف بال /المؤث��ن/المدونني ف /المض�فني ف  . تقلیدالصحفيني

إجراء دراسة مرجع�ة أو استقصاء مرج�ي للسكان  −
ف ال�تشاف األسباب ال�امنة وراء خرق  الماليني
ف  ر بالمستهل�ني  الذين المقلدين للقانون و�لحاق ال�ف

ا مقلدة. وأتاحت نتائج  ون سلع� �ستخدمون/�ش�ت
 

ً
ا أعمق لهذە القض�ة وقدمت حلو� االستقصاء فهم�

ح اإلجراء  مناسبة. ومن خالل االستقصاء، اق�تُ
المذكور أعالە لحما�ة أصحاب حقوق المل��ة 

 الفك��ة. 

إنتاج و��ش مقطع ف�ديو عن إجراءات ح�ازة حقوق  −
 المل��ة الفك��ة. 

ي تكافح انتاج و  − ��ش مقطع ف�ديو عن الجهات الىت
وعة وف�لم عن الحملة  التقل�د والمنافسة غ�ي الم�ش
ُبثا ع� التلفاز وع� مواقع التواصل االجتما�ي بعد 

 . الحملة

 

 

 

 

 

 
�
 الخالصة  . رابعا

المل��ة الفك��ة أسفر تنف�ذ أ�شطة التوع�ة هذە ع� مدى السنوات األر�ــع الماض�ة عن نتائج مشجعة ف�ما يتعلق بحقوق  .22
كات وقضاة التحقيق والهيئات اإلدار�ة، إلخ).   وُ�لغت التوع�ة إ� مجموعة متنوعة من الفئات (الشباب وال�ش

ا  .23 كائه  مركز مالي لتعزیز الملكیة الصناعیةإ� أنه بفضل نهجه العم�ي والفعال، نّ�ع  وتجدر اإلشارة أ�ض� مجموعة �ش
�ك.  ا�ة مختلفة لتلب�ة االحت�اجات المحددة ل�ل �ش ف ووقع اتفاقات �ش ات�جيني  االس�ت

 

 ][نها�ة المساهمة
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ي اعتمدها المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة من أجل حما�ة حقوق 
اإلجراءات اليت

 المل��ة الفك��ة والتق�د بها 
 

ل من الس�د ألدو أرتورو فراغوسو باستانا، المدير العام المساعد للمل��ة الصناع�ة مساهمة أعدها ك
ي المعهد المكس��ي 

و�ــــج وخدمات المعلومات التكنولوج�ة �ف والس�دة ف�ف�انا و�رتا غارس�ا، مديرة قسم ال�ت
 *للمل��ة الصناع�ة، مدينة مكس�كو، المكس�ك

 

 الملخص 
 

) عدة تداب�ي إلذكاء الو�ي باآلثار السلب�ة الناجمة عن استهالك المواد والسلع المخالفة IMPIناع�ة (نفذ المعهد المكس��ي للمل��ة الص
ي تصان وتعزز من سنة إ� أخرى.  و�اإلضافة إ� ذلك، قام المعهد بق�اس األرقام والنتائج للحصول ع� لمحة   للمل��ة الفك��ة والىت

ي مجال مكافحة القرصنة. 
 عامة عن كل من االحت�اجات والتقدم المحرز �ف

 
ي اضطلع بها المعهد �مكن ذكر التعاون مع الجهات الفاعلة الرئ�س�ة ذا ف اإلجراءات الىت ي مجال المل��ة الفك��ة من ومن بني

ت الصلة �ف
ام المل��ة  ي تعزز اح�ت أجل مكافحة القرصنة وتنظ�م ندوات ودورات مختلفة، فضال عن إجراء المناقشات اإلعالم�ة واأل�شطة الىت

ي مجال التق�د بوضع حقوق
ات�ج�ة عن مكافحة القرصنة وتطبيق القدرات �ف المل��ة  الفك��ة واإلجراءات للحصول ع� معلومات اس�ت

ي حال انتها�ها.  
 الفك��ة موضع التنف�ذ والمعاقبة �ف

 

 المقدمة أو�ً 
 

ي اتفاق منظمة التجارة العالم�ة  .1
م المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة ب�نفاذ حقوق المل��ة الفك��ة ومكافحة القرصنة. و�ف ف �ل�ت

ي المكس�ك 1القرصنة لوصف انتها�ات حق المؤلف�شأن جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة، �ستخدم مفهوم 
. ب�د أنه �ف

ر بكل  ي المكس�ك إ� انتها�ات كل من حقوق التأل�ف والن�ش وحقوق المل��ة الصناع�ة. وتلحق القرصنة ال�ف
�ش�ي مصطلح القرصنة �ف

ف ع� حد سواء.   من أصحاب الحقوق والمستخدمني

ي لذا أنجز المعهد عدة إجراءات إلذكاء الو�ي باآل  .2 ثار السلب�ة الناجمة عن استهالك ا لناجمة عن استهالك مواد القرصنة والىت
تصان وتعزز من سنة إ� أخرى. و�اإلضافة إ� ذلك، �قوم المعهد بق�اس األرقام والنتائج للحصول ع� لمحة عامة عن كل من 

ي مجال مكافحة القرصنة. وترد ف�ما ��ي التفاص�ل ع
ي وضعها المعهد المكس��ي للمل��ة االحت�اجات والتقدم المحرز �ف ن اإلجراءات الىت

 الصناع�ة موضع التنف�ذ. 

 
�
ن القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة القرصنة التعاون ثان�ا  بني

 
ي عام 2021خالل عام  .3

ئ �ف ي بمكافحة القرصنة الذي أ��ش والمكون من  2019، تابع المعهد مختلف أ�شطة ف��ق العمل المعىف
ي ��ش حقوق المل��ة الفك��ة وتع��ز  غرف أعمال وجمع�ات

كاتها.  و�تمثل هدف هذا الف��ق �ف ألصحاب حقوق المل��ة الفك��ة و�ش
ع�ة  ي تعزز ثقافة ال�ش امها، فضال عن تبادل اإلجراءات والممارسات الج�دة الىت اف بق�مة االبتكار والنشاط اإلبدا�ي واح�ت ثقافة االع�ت

ي هذا الف��ق إ� مختلف اإلدارات وتكافح استخدام القرصنة واستهالك الم
واد والسلع المخالفة للمل��ة الفك��ة.  ووجهت الدعوة �ف

 المعن�ة بحقوق المل��ة الفك��ة و�نفاذها لالنضمام إ� هذە المجموعة. 

ي  .4
ام الجاري خطة العمل المزمع اعتمادها للع 16نظم المعهد الدورة السن��ة األو� للف��ق �ي �قدم ألعضائه الـ 2022مارس  3�ف

ي تدور محاورها حول:   والىت

                                                
ورة آراء أمانة المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة أو الدول األع * ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفة وال تعكس بال�ف

 .ضاء فيهااآلراء المعرب عنها �ف
ي اتفاق ت��بس، انظر الفقرة  1

ف  7.520لم��د من المعلومات حول مفهوم القرصنة �ف ي الصني
ي تؤثر ع� حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة  -من تق��ر الف��ق �ف التداب�ي الىت

ي منظمة التجارة العالم�ة (متاح ع�: DS362و�نفاذها (
) أمام هيئة ت��بس. �س��ة المنازعات �ف

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds362_s.htm من اتفاق�ة ت��بس.  14) والحاش�ة 
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ات ف�ما يتصل بمكافحة القرصنة. 1المحور  −  : تقاسم المعلومات والخ�ب
وعة استخداما قانون�ا وآمنا. 2المحور  −  : إذكاء الو�ي بحقوق المل��ة الفك��ة واستخدام المنتجات الم�ش
ي  3المحور  −

ي �شأن عادات استهالك المواد ا : المساهمة �ف  2لمقرصنة. التق�ي الوطىف

 
�
 األسب�ع المخصص لحما�ة المل��ة الفك��ة ثالثا

 
الذي �قام سن��ا بهدف أسب�ع حما�ة المل��ة الفك��ة نظم المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة للمرة الثالثة  2021خالل عام  .5

ة.  وتصف الفقرات التال�ة اإلجراءات تط��ر أ�شطة مختلفة تهدف إ� ز�ادة الو�ي باآلثار السلب�ة الناجمة عن استهالك مواد القرصن
ي تم تنف�ذها.   الىت

 دورات اإلعالم و�ذكاء الو�ي  ألف. 
 

ة من ن .6 ي الف�ت
ي بمكافحة القرصنة �ف لقاءات إعالم�ة  2021د�سم�ب  17إ�  6ظم المعهد بالتعاون مع أعضاء ف��ق العمل المعىف

 تناولت المواضيع التال�ة: 

ي  −
و�ر �ف ف  المكس�ك. مكافحة القرصنة وال�ت

مج�ات.  − ي مجال صناعة ال�ب
 حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة والدفاع عنها �ف

 أخطار القرصنة الرقم�ة.  −
ي مجال حما�ة المل��ة الفك��ة −

ة والمتوسطة المكس�ك�ة �ف كات المتناه�ة الصغر والصغ�ي ات�ج�ات وتحد�ات ال�ش  اس�ت
ي مجال حما�ة  −

. الدور الذي تضطلع به المل��ة الفك��ة �ف ي الع� الرق�ي
 اإلشارات �ف

 أهم�ة الحما�ة واآلثار السلب�ة الناجمة عن استهالك المواد المقرصنة.  −
−  . ي الع� الرق�ي

ي مجال صناعة الطباعة �ف
 حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة والدفاع عنها �ف

و�ات الروح�ة واآلثار السلب�ة الستهالك مواد القر  − ي صناعة الخمور والم�ش
ي هذا القطاعالمل��ة الفك��ة �ف

 صنة �ف
ي المكس�ك.  −

 اآلثار االجتماع�ة واالقتصاد�ة الناجمة عن القرصنة �ف
ي  −

ي مجال صناعة السينما واآلثار السلب�ة الناجمة عن استهالك مواد القرصنة �ف
الدور الذي تضطلع به المل��ة الفك��ة �ف

 القطاع. 
ف االمت�ازات والمل��ة الفك��ة.  −  الرابط بني
وب الت�ك�ال الرو�ي  − ع�ة. م�ش  : مكافحة الال�ش
ع�ة.  − ات الص�دالن�ة غ�ي ال�ش  مكافحة سوق المستح�ف

 
 ع� قناة المعهد المكس��ي Facebook Live، كما تم بثها ع� 13قدم أعضاء المجموعة الـدورات الـ .7

�
ت كذلك الحقا .  و��ش

ي الدورات الحضور�ة كما تم  452وشارك  . YouTubeللمل��ة الصناع�ة ع� شبكة 
 �ف

�
آالف مرة عند  6النفاذ إليها أ��� من شخصا

ي مارس
 . 2022 اختتامها �ف

نت.  باء.   ندوة ع�ب اإلن�ت

ي  .8
ندوة ع�ب  المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة، نظم المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة بالتعاون مع 2021د�سم�ب  8و 7�ف

نت بعنوان حما�ة المل��ة الفك��ة:  ف إلبالغهم بالوسائل البد�لة لتس��ة  المنازعات الوسائل البد�لة لتس��ةاإلن�ت وجهت إ� المسؤولني
ي المكس�ك و�لدان أخرى. 

 منازعات المل��ة الفك��ة (التفاوض والوساطة والتوفيق والتحك�م) وعمل�ة تنف�ذها �ف

ام حقوق المل��ة الفك��ة رابعا.  ي تعزز اح�ت
 أ�شطة التوع�ة اليت

 
 النقاشات الح�ة ألف. 

 
ام حقوق المل��ة الفك��ة واآلثار يبث المعهد د .9 ح للجمهور سبب أهم�ة اح�ت ور�ا نقاشات ع� شبكة ف�سبوك تهدف أن ��ش

ي �مكن أن �مار  ف  سها أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة. السلب�ة الستهالك مواد القرصنة واإلجراءات اإلدار�ة الىت ة الممتدة بني ي الف�ت
و�ف

 ألف مرة.  14شخصا كما تم النفاذ إليها ك�� من  757بثا بحضور  14، نفذ 2022ونها�ة مارس  2021بدا�ة عام 

 

                                                
ي القسم يتاح م��د من المعلومات حول  2

ي �شأن عادات استهالك المواد المقرصنة �ف ي التق�ي الوطىف
 أدناە.  5�ف
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 األ�شطة الموجهة لألطفال وللشباب باء. 

ي الدورات والحلقات التدر�ب�ة )أ 
 النقاشات �ف

 
ي الدورات والحلقات التدر�ب�ة المخصصة للشباب:  .10

 تم تنظ�م النقاشات التال�ة �ف

 
نظم المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة،  المل��ة الصناع�ة. حلقة دراس�ة �شأن القانون االتحادي لحما�ة  -

ة من  ي الف�ت
ي عقدت �ف نوفم�ب  26سبتم�ب إ�  24بالتعاون مع جامعة بانأم��كانا، للمرة الثان�ة هذە الندوة الىت

ف وتضمنت وحدات حول حما�ة المل��ة الفك��ة.  2021 ي وجهت لطالب القانون والمحامني  والىت
وع المستشار�ن  - ي عموم�ات المل��ة الصناع�ة. م�ش

وجه المعهد المكس��ي للمل��ة الفك��ة بالتعاون مع  �ف
ي الدعوة من  ي التقىف شاب مسجل  3500، لـ 2021سبتم�ب  10أغسطس إ�  25ال�ل�ة الوطن�ة للتعل�م المهىف

وع.  ي ال�ل�ة الوطن�ة العتماد ممارساتهم المهن�ة أو خدمتهم االجتماع�ة من خالل هذا الم�ش
وأدرج المعهد  �ف

نامج وحدات توع�ة مختلفة عن استهالك مواد القرصنة والمخاطر المتأت�ة عنه.  ي ال�ب
 �ف

بالتعاون مع  2021ينظم المعهد سن��ا دورة ص�ف�ة توجه للشباب.  وعقدت �سخة عام  دورة ص�ف�ة.  -
ي مجال جامعة أناهواك وكرست للمل��ة الفك��ة والصحة وتضمنت وحدات عن إنفاذ المل��ة الفك

��ة �ف
 . ي والدو�ي  الصحة ع� الصع�دين الوطىف

 
اعة اإلبداع�ة مسابقة ب)  ال�ب

 
ها لدى األطفال  .11 اعة اإلبداع�ة بهدف تع��ز أهم�ة حما�ة اإلبداعات و��ش نظم المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة مسابقة لل�ب

ي  25إ�  6من األطفال والشباب من  وجه المعهد الدعوة ل�ل 2021أغسطس آب  19يوليو إ�  22والشباب.  ومن 
عاما للمشاركة �ف

 إعداد الرسومات أو الرسوم الب�ان�ة أو مقاطع الف�ديو المتحركة. 

ي  224واستلم  .12
ي كل فئة: الرسم (من  26طلبا كما حددت �ف

عاما) والرسوم  11إ�  6أغسطس ه��ة المرا�ز الثالثة األو� �ف
ي  25إ�  18المتحرك (من  عاما) والف�ديو  17إ�  12الب�ان�ة (من  عاما). وتألفت لجنة تقي�م المشار�ــــع من أعضاء ف��ق العمل المعىف

 بمكافحة القرصنة. 

 
 إعداد المواد السمع�ة والب��ة ج)

 
ف  .13 ك�ي ي أفرقة ال�ت

ي  3أعد المعهد مواد سمع�ة و���ة متنوعة ترا�ي نتائج تصور القرصنة �ف و�التعاون مع ف��ق العمل المعىف
: بمكافحة ال ي القنوات المتاحة بصورة دور�ة �ي

ها المعهد �ف ي ين�ش  قرصنة والمواد الىت

 
نت لمكافحة القرصنة.  - ي عام   ف�ديو ع� اإلن�ت

ي شهر  2019منذ أن عرض هذا الف�ديو للمرة األو� �ف
وحىت نها�ة هذا العرض �ف

 . Instagramو YouTubeو Twitterو Facebookألف مرة ع� مواقع  57، تم النفاذ إ� هذە المادة أ��� من 2022مارس 
 
 األدلة العمل�ة:  -

ي تعد�ل   . 4أساس�ات تداب�ي الحما�ة التكنولوج�ة واإلنذار واال�سحاب -
ح هذە الوث�قة األحكام المتوخاة �ف ��ش

 . 2020القانون االتحادي لحق المؤلف لعام 
ي البيئة الرقم�ة بمقاسالوث�قة  -

 12تتناول هذە الوث�قة بالتفص�ل   .6x25المخصصة لالبتعاد عن القرصنة �ف
م  نت قانون�ة وتحتوي ع� محتوى �ح�ت ي يزورونها ع� اإلن�ت توص�ة لألشخاص للتحقق من أن المواقع الىت

 حقوق المل��ة الفك��ة. 

                                                
ي �شأن عادات استهالك المواد المقرصنةع�  هذە النتائج مبن�ة 3 ي القسم  صفهالوارد و  التق�ي الوطىف

  . أدناە 5�ف
4  : تت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598313/Lo_ba_sico_sobre_las_medidas_tecnolo_gicas_de_protecc
io_n_y_el_aviso_y_retirada.pdf (in Spanish). 

5  :  تت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598314/Ale_jate_de_la_pirateri_a_en_la_red_en_un_2x6.pdf . 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598313/Lo_ba_sico_sobre_las_medidas_tecnolo_gicas_de_proteccio_n_y_el_aviso_y_retirada.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598313/Lo_ba_sico_sobre_las_medidas_tecnolo_gicas_de_proteccio_n_y_el_aviso_y_retirada.pdf
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ي البيئة الرقم�ة بمقاسالف�ديو  -
�ي يتحقق   12والذي �ستهدف التوص�ات الـ .6x26المخصص لالبتعاد عن مواد القرصنة �ف

ي �قوم ب��ارتها ولتفادي تع��ض معلوماته الشخص�ة للخطر وتحوله إ� ضح�ة الج نت الىت ي شبكة اإلن�ت
مهور من المواقع �ف

ي عام 
 . 2022آالف مرة بحلول شهر مارس  10، تم النفاذ إل�ه أ��� من 2020إحدى الجرائم. منذ عرض الف�ديو ألول مرة �ف

. ��ش المعهد المكس��ي هذا 7ة للحما�ة واإلخطار واال�سحاب: بنسق قص�ي للتداب�ي التكنولوج�ة المعتمدالف�ديو المخصص  -
ي العام 

ع� نحو �س�ط.  2020بهدف توضيح األقاو�ل حول إصالحات القانون االتحادي لحق المؤلف لعام  2020الف�ديو �ف
ي شهر مارس 

ة النهائ�ة �ف ي الف�ت
 آالف مرة.  8، تم النفاذ إل�ه أ��� من 2022و�ف

 
ي العام س�عد المعه .14

�سج�الت ف�ديو تخصص لألطفال سيتم فيها ب�ان أهم�ة األ�شطة االبتكار�ة. وقد ُ��ش أول ف�ديو  2022د �ف
ي شهر أب��ل.  8من هذە السلسلة الذي �حمل عنوان "االبتكار"

 �ف

 Go for realحملة  ج�م. 
 

ي العام  .15
ف المكس�ك والوال�ا 2021لقد أنجز �ف ي هذا اإلطار الحوار االقتصادي رفيع المستوى بني

ت المتحدة األم��ك�ة. واتفق �ف
ي تحمل اسم  ي حملة مكافحة التقل�د الىت

ي وضعها كل من  Go For Realع� أن �شارك المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة �ف والىت
ي لمنع الجرائم موضع التنف�ذ.  ي الوال�ات المتحدة والمجلس الوطىف

اءات والعالمات التجار�ة �ف  مكتب ال�ب

لذا  . 9Go For Realسينضم المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة إ� الحملة من خالل إعداد النسخة اإلسبان�ة من موقع  .16
و�ــــج للحملة.   س�قوم بتحد�د المحتوى الذي سيتم ترجمته من الحملة و�تط��ر الموقع الشب�ي وابتكار تم�مة خاصة بغ�ة ال�ت

ات�ج�ة لمك خامسا.  ي �شأن عادات استهالك مواد القرصنةتول�د المعلومات االس�ت
 افحة القرصنة: االستقصاء الوطين

 
أجرى المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة استقصاء سن��ا حول عادات استهالك مواد القرصنة.   2019اعتبارا من عام  .17

ي �ع�ي الموثوق�ة و�مكان�ة تتبع النتائج و�سمح بالحصول ع� معل ومات منهج�ة وشاملة عن وحصل االستقصاء ع� دعم منه�ب
ي جميع أنحاء المكس�ك. 

 عادات استهالك مواد القرصنة للسكان �ف

كات المتأثرة بالقرصنة، فضال عن تصم�م الس�اسات العامة إل�جاد نقاط  .18 ي قطاعات ال�ش
و�سهل تحل�ل النتائج اتخاذ القرارات �ف

ك  .ذات اهتمام مش�ت

نت.  1140منهم هاتف�ا و 1660شخصا،  2800تمت مقابلة  2021بغ�ة إنجاز استقصاء العام  .19  باالستعانة ب�ن�ت

ي عام  .20
ام حقوق المل��ة الفك��ة  2021�خطط المعهد إلنتاج رسوم ب�ان�ة مع نتائج استقصاء عام  2022�ف من أجل ب�ان اح�ت

 فضال عن رفع مستوى و�ي الجمهور حولها. 

                                                
6  :    https://www.youtube.com/watch?v=fP97i95s2ksتت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي
7  :  . 9icTa2LFk-https://www.youtube.com/watch?v=cتت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي
:  تت��  8  . =LzZo5EtbM0-https://www.youtube.com/watch?v (in Spanish).المعلومات ع� العنوان التا�ي
9  :  https://www.ncpc.org/goforrealتت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي

https://www.youtube.com/watch?v=-LzZo5EtbM0
https://www.youtube.com/watch?v=-LzZo5EtbM0
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ي اعتمدها المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع� سادسا. 
ي مجال اإلنفاذالتداب�ي اليت

 ة �ن
ي مجال اإلنفاذ ألف. 

 مهام المعهد �ف
 

ة للجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ .21 ي الدورة الثالثة ع�ش
ي مساهمة المكس�ك �ف

، �كون المعهد المكس��ي 10كما فصل ذلك �ف
للمل��ة الصناع�ة مسؤوال ل�س فقط عن حما�ة المل��ة الفك��ة وتع��زها و�نما أ�ضا عن إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة.  وف�ما ��ي ترد 

ي مجال إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة. 
 الصالح�ات الجد�دة للمعهد �ف

ر�خ�ة من جراء اإلصالح الذي أجري مؤخرا ع� القانون االتحادي لحق ولقد حقق نظام حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة طفرة تا .22
مة 12وسن القانون االتحادي الجد�د �شأن حما�ة المل��ة الصناع�ة  11المؤلف ف المبادئ المع�ار�ة للمعاهدة الم�ب . و�شمل هذە القوانني

ف الوال�ات المتحدة المكس�ك�ة والوال�ات المتحدة األم��ك�ة وكندا ي  13بني ي مجال حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة والىت
تمثل تقدما �ف

ي  20و�نفاذها، ألن القسم �اء من الفصل 
ي �جب ع� البلدان الموقعة أن تعكسها �ف منها �حدد الحد األديف من المبادئ التوجيه�ة الىت

�عاتها الداخل�ة.   ��ش

�ع�ة من  .23 ف المكس�ك والوال�ات المتحدة األم��ك�ة وكندا، منحت السلطة الت�ش مة بني و�التا�ي و�غ�ة التق�د بأحكام المعاهدة الم�ب
ي مسائل اإلنفاذ. 

خالل القانون االتحادي الجد�د لحما�ة المل��ة الصناع�ة سلطات جد�دة للمعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة �ف
ف الت ي ودخلت المعاهدة ح�ي

 . 2020نوفم�ب  5نف�ذ �ف

 
 التداب�ي المؤقتة أ)
 

ف المكس�ك والوال�ات المتحدة  .24 مة بني ف  األمریكیةتوسع المعاهدة الم�ب وكندا نطاق التداب�ي المؤقتة.  و�جوز لألشخاص المهتمني
، ب ي ذلك المرور العابر أو إعادة أن �قدموا طلبا إ� المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة التخاذ تداب�ي مؤقتة بموجب أي إجراء جمر�ي

ما �ف
ي البيئة الرقم�ة. كما تم توسيع نطاق ال��ارات 

الشحن. باإلضافة إ� ذلك، قد يتم طلب التعليق أو الحظر أو اإلزالة أو التوقف �ف
 التفت�ش�ة لتشمل البيئة الرقم�ة.  و�جوز للمعهد أن �عتمد تداب�ي مؤقتة بحكم منصبه. 

ف ع� مدي��ة الشعبة المعن�ة بحما�ة المل��ة الفك��ة التابعة للمعهد إجراء تحل�ل من أجل فرض تداب�ي مؤقت .25 ة ورفعها، سيتعني
 مدعوم بالحجج لتقدير احتمال�ة نجاح ذلك. 

ي  40وخالفا لقانون المل��ة الصناع�ة السابق، الذي نص ع� أنه بغ�ة رفع تدب�ي مؤقت يتوجب توفر ضمانة مضادة بنسبة  .26
�ف

ف المكس�ك والوال�ات  المائة إضاف�ة مة بني ي يوفرها المتقدم بطلب ضمان تنف�ذ التداب�ي المؤقتة، فإن المعاهدة الم�ب إ� الضمانة الىت
 المتحدة وكندا ال تفرض مثل هذا الق�د كما تمنح المعهد سلطة رفع التدب�ي والتحل�ل وترجيح التأث�ي المقابل. 

 
 أسباب جد�دة للتعدي ب)

 
: "أض�ف إ� مصنف التعد� .27  " استخدام عالمة مسجلة ما كاسم نطاق2" انتهاك األ�ار التجار�ة و"1ات الحا�ي ما ��ي

ار ج)  اإلجراءات العرض�ة لأل�ف
 

ي بدفع  .28
ها أال وهو الحكم ع� الجايف  السلطة القضائ�ة دون غ�ي

�
ك كانت تضطلع به سابقا أسند إ� المعهد اختصاص مش�ت

ي لحقت بصاحب ار الىت ف الموجودين  التع��ضات عن األ�ف ، يتمتع كل من المعهد والقضاة المدنيني ي الوقت الحا�ي
.  و�ف ي الحقوق المعىف

ي مدينة مكس�كو فقط أ��� من 
ي كل ك�ان اتحادي بهذا السلطة (يوجد �ف

ي عام  80�ف
تم  2019قاض�ا �ضطلعون بهذە المسؤول�ة) و�ف

 حالة انتهاك لحقوق المل��ة الفك��ة.  400اإلعالن عن حوا�ي 

                                                
10  :  enforcement/es/wipo_ace_13/wipo_ace_13_6.pdf/https://www.wipo.int/edocs/mdocsتت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي
11  :  . https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/20225تت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي
12  :   تت�� المعلومات ع� العنوان التا�ي

https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/20034 . 
: تت�� المعلومات ع� ا 13 entre-tratado-del-finales-programas/textos-y-mec/acciones-https://www.gob.mx/t-لعنوان التا�ي

mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published . 
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 حذف أو تغي�ي معلومات إدارة الحقوق -عد�ات من جراء التحا�ل ع� التداب�ي التكنولوج�ة للحما�ةالت د)
 

، إال أن الوضع ل�س ع� نفس النحو ف�ما يتصل بالمسائل الدول�ة.  وقد س�  .29 ي القانون المكس��ي
إنه لمظهر جد�د تماما �ف

ي 
 المكس�ك، لذلك �عت�ب أن أصحاب الحقوق س�ختارون ممارسة هذا الحق. أصحاب الحقوق إ� اعتماد آل�ة اإلنفاذ هذە لسنوات �ف

 نظام اإلبالغ واال�سحاب ه)
 

ي أدرجت منذ أ��� من   .30 �ــــع المكس��ي هذە اآلل�ة الىت ي  20أض�فت إ� الت�ش
ي تطَبق �ف �عات أخرى والىت ي ��ش

سنة ع� األقل �ف
ف األفراد. إنه لمطلب لطالما صاغه هذا القطاع لف�ت  ة سنوات كما �مكن توقع أن �لجأ أصحاب الحقوق إ� المعهد بغ�ة تفادي الواقع بني

ي هذا المجال. 
 سوء االستخدام �ف

 إجراء التوفيق و)
 

ف  .31 س�عد فصل مخصص لالمتثال ألحكام الدستور المكس��ي والمعاهدات الدول�ة، ووفقا لهذا اإلجراء الجد�د، �جوز للطرفني
هد من أجل التفاوض والتوصل إ� ا�سحاب محتمل.  و�رجع ذلك إ� أن إجراء التوفيق هذا الخض�ع إلجراء توفيق باللجوء إ� المع

 
�
ي ألنه �ستتبع تنف�ذە كما أنه �عت�ب إجراء قضائ�ا

ف القانويف  . يولد الم��د من ال�قني

ي مجال اإلنفاذ  باء
ي أجراها المعهد المكس��ي للمل��ة الصناع�ة �ف  نتائج األ�شطة الىت

 
 ت المنجزةعدد اإلجراءا )أ 
 

  2020 2021 2022يونيو  

 الطلبات 2,100 2,692 1,346

 القرارات 1,487 1,935 1,145

 ز�ارات ال�شف 1,352 2,080 1,578

اإلجراءات المطل��ة  835 909 1,102
  14عمال باالتفاق

بناء ع� طلب أحد  517 1,171 476
 األطراف

 

                                                
مة مع مختلف رابطات اإلدارة  �فهم ذلك من خالل اإلجراءات المطل��ة بموجب االتفاق، واإلجراءات (ز�ارات التفت�ش) المنفذة والمستمدة من 14 االتفاقات الم�ب

ها من الرابطات الخاصة.   الجماع�ة أو غ�ي
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 البضاعة المضبوطة )ب
 

  2020 2021 2022يونيو  

 المنتجات 558,644 3,460,509 516,469

11,723,951    47,504,372  11,308,324  
 15ق�مة البضاعة

)بال( و المكس��ي ف  ب�ي

75,286,406   656,918,675   76,624,084  
 16الق�مة التجار�ة

)بال( و المكس��ي ف  ب�ي

 
 الغرامات ج)

 

 المبلغ

)(بال و المكس��ي ف  ب�ي
ف    2020 الغرامات 17وحدة الق�اس والتحيني

 المجم�ع 229 547,200  44,400,211

 40,397,450 

 
500,150 132 

 للقرار الواحد

 

لرفض االمتثال لل��ارات  97 47,050  4,002,761
 التفت�ش�ة

قة  3 
�
 األعمال المعل

 
  

                                                
ي يتم التحقق منها عند تخف�ف ال��ارة التفت�ش�ة.  15  تفهم ق�مة البضاعة ع� أنها الق�مة الىت
ي السوق. وطة بالمضتفهم الق�مة التجار�ة ع� أنها ق�مة المنتجات  16

 �ف
ف  17 و  مؤ�ش مرج�ي اقتصادي بال�ي  وحدة الق�اس والتحيني ف ي �سمح بتحد�د المبلغ الواجب �سد�دە  مكس��ي الب�ي اضات المزعومة الىت امات واالف�ت ف والمرتبط باالل�ت

، للوال�ات و  ي ينص عليها الفانون الفدرا�ي ، باإلضافة إ� األحكام القانون�ة المنبثقة عن كل ما سيق ذكرە؛ انظر مكس�كو سيىت
https://en.www.inegi.org.mx/temas/uma/ . 

https://en.www.inegi.org.mx/temas/uma/
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  المبلغ

)(بال و المكس��ي ف  ب�ي
ف    2021 الغرامات وحدة الق�اس والتحيني

 المجم�ع 171 525,000 43,047,40 

40,374,200 494,950 101 
 للقرار الواحد

 

لرفض االمتثال لل��ارات  70 30,050  2,673,340
 التفت�ش�ة

قة   7  
�
 األعمال المعل

   
 

 
 

  المبلغ

)(بال و المكس��ي ف  ب�ي
ف   2022يونيو  الغرامات وحدة الق�اس والتحيني

 المجم�ع 104 324,900 28,291,605

 16,690,285 

 
489,950 50 

 للقرار الواحد

 

11,572,105  
 

124,250 
لرفض االمتثال لل��ارات  53

 التفت�ش�ة

قة  6 
�
 األعمال المعل

 
 المساهمة] نها�ة[
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ي الن�جر
ة للوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار �ف  أ�شطة إذكاء الو�ي األخ�ي

، الن�جر  ي إبراه�ما، المدير العام للوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار، ن�ا�ي  *مساهمة من إعداد  الس�د �امىب

 ملخص

ي التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة للبلدان ورفاە سكانها. وقد 
ا للنمو االقتصادي، و�ي �ساهم �ف تعد المل��ة الفك��ة حافز�

ي عام أتاحت 
ي ُوضعت �ف ة 2020الخطة الوطن�ة لتط��ر المل��ة الفك��ة واالبتكار، الىت ات�ج�ة للف�ت  2022-2018، والخطة االس�ت

للمنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة تنف�ذ األ�شطة المتعلقة بمختلف جوانب المل��ة الفك��ة. وتهدف هذە المساهمة إ� �سل�ط 
ي ن ي مكنت من ز�ادة عدد الطلبات المودعة والموافقة عليها. و�ستهدف هذە الضوء ع� عدد من األ�شطة الىت فذتها الن�جر والىت

ة  كات الصغ�ي كات (ال�ش ات�ج�ات مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء واألوساط األ�اد�م�ة (معاهد البحث والجامعات) وال�ش االس�ت
كات الناشئة وحاضنات األعمال ومنظمات دعم األعمال) وأصحاب حقوق المل��ة  والمتوسطة وأصحاب المصلحة اآلخ��ن، مثل ال�ش

 الفك��ة والشباب وعامة الناس. 
 

 .
ً

 مهمة الوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار أو�

ي التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة وا .1
ي المساهمة �ف

ا من السلطات الن�ج��ة للدور المهم الذي تؤد�ه المل��ة الفك��ة �ف لثقاف�ة إدرا��
. 2012مايو،  2المؤرخ  25-2012للبالد، أ�شأت السلطات الوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار بموجب القانون رقم 

ي  ي �شجيع حما�ة المل��ة الفك��ة واالنتفاع بها، وتع��ز األ�شطة المتعلقة باالبتكار والتط��ر التكنولو�ب
ا مع هدفها المتمثل �ف  وتماش��

ام حقوق المل��ة ومكا فحة التقل�د، تنظم الوكالة حلقات عمل تدر�ب�ة وندوات. و�شمل الموضوعات: حما�ة المصنفات؛ واح�ت
طة. وثمة  الصناع�ة؛ ومرا�ز ال��بو لدعم التكنولوج�ا واالبتكار؛ و�نفاذ الحقوق؛ ومكافحة التقل�د، بالتعاون مع القضاء والجمارك وال�ش

ا حمالت توع�ة محل�ة  ف أ�ض� ي تتضمن أصحاب المصلحة المعنيني وقوافل وتغط�ة إعالم�ة من خالل اإلعالنات والمشاهد التمث�ل�ة الىت
طة والتجار ورجال األعمال واألسواق  (الجهات الفاعلة االقتصاد�ة والجامعات والطالب والحرفيون والقضاء وسلطات الجمارك وال�ش

 التجار�ة والمعارض، إلخ). 

 
 ثان�
�
 عمل . ندوات وحلقاتا

ف  .2 : ندوة توع�ة للجهات الفاعلة الوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار ، نظمت 2021و 2019عا�ي  بني ما ��ي
 مشارك 50ما�ة األسماء التجار�ة (االقتصاد�ة �شأن ح

�
ف ا ف القضائيني )؛ وندوة لتك��ن ال�فاءات استهدفت قضاة التحقيق والموظفني

ف والقضاة اآلخ��ن  ي محا�م االستئناف، �شأن المل��ة الفك��ة �شكل عام  العاملني
ي المحا�م التجار�ة والغرف التجار�ة المتخصصة �ف

�ف
ي لتمكينهم من اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة ��عة (

مشاركا)؛ وندوة توع�ة �شأن حما�ة التصام�م الصناع�ة  80وأحكام اتفاق بان�ف
ف ( وع�ة بالمل��ة الصناع�ة ومرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار ونتائج البحوث للطالب مشاركا)؛ وحلقة عمل للت 23لجمع�ات الحرفيني

ي ز�ندر ومارادي والمعاهد التكنولوج�ة ( ي جامعىت
ف والطالب �ف ف اإلدار�ني ف والموظفني ا)؛ وحلقة عمل تدر�ب�ة لمسؤو�ي  84الباحثني

�
مشارك

ي مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار �شأن حما�ة نتا
اءات (ئج البحوث واستخدام االتصال �ف  مشارك 30قواعد ب�انات ال�ب

�
 ). ا

 

                                                
ي ال��بو.   *

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف وال تع�بّ بال�ف
 اآلراء الواردة �ف
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�
 حمالت التوع�ة المحل�ة �شأن حما�ة المل��ة الصناع�ة . ثالثا

ي عام  .3
ظمت حمالت توع�ة، استقطبت ما �قرب من 2019�ف

ُ
ي الن�جر، و�ي مارادي وز�ندر  180، ن

ي خمس مناطق �ف
ا، �ف

�
مشارك

. وكان الهدف من هذە الحمالت هو التأ�د من إ�ساب الجهات الفاعلة المستهدفة (الجهات وتاهوا وأغاديز ومنطقة العاصمة ن�ا �ي
ي �حتاجونها الستخدام نظام المل��ة  عون والباحثون والحرفيون وأطفال المدارس والطالب) بالمعرفة الىت الفاعلة االقتصاد�ة والمخ�ت

ي أ�شطتهم واإل 
ي �ستخدمونها �ف ي يتوصلون إليها. الصناع�ة لحما�ة األش�اء الىت  بداعات الىت

ي عام  .4
ي ومنطقة 2020و�ف ي ست مناطق من الن�جر، و�ي مارادي وز�ندر وتاهوا ودوسو وت�الب�ي

ظمت حمالت توع�ة �ف
ُ
، ن

ي الم�دان بالحاجة إ� حما�ة مصنفاتهم. 
، لتوع�ة مئات األشخاص والجهات الفاعلة �ف  العاصمة ن�ا�ي

ي عام  .5
ظم �ف

ُ
ي �شاطان محل�ان  2021كما ن

ف والجهات الفاعلة األخرى �ف ف والباحثني لتوع�ة الجهات الفاعلة االقتصاد�ة والمعلمني
ي دوسو ومارادي وز�ندر، و�لغ النشاطان  مناطق تاهوا وأغاديز  ا من خالل عدد من الفعال�ات.  459وت�الب�ي  شخص�

 

  

 

 
�
ام حقوق  . رابعا  المل��ة الصناع�ةإعداد و�ث مشاهد تمث�ل�ة و�عالنات �شأن حما�ة واح�ت

ي كل عام منذ عام  .6
ام المل��ة الصناع�ة والتصام�م الصناع�ة ع�  مشاهد تمث�ل�ة، ُتذاع بانتظام 2018�ف �شأن حما�ة واح�ت

ي أوقات الذروة باللغات الفر�س�ة والهوسا والزرما (انظر المشهد التمث��ي واإلعالن). 
 شاشات التلف��ون �ف
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�
ا�ة، والتوع�ة، واأل�شطة المحل�ة من خالل الطواف ع� المنازلالقافلة، و�وم  . خامسا  ال�ش

ي للمنظمة األف��ق�ة   .7 ظمت قافلة من أجل تع��ف سكان ن�ا�ي والمنطقة المح�طة بها �شكل أفضل به�كل االتصال الوطىف
ُ
ن

 للمل��ة الفك��ة. 

ا  .8 ف إ� بعضهم بعض� ا�ة لتع��ف التجار ورجال األعمال والحرفيني ظم يوم �ش
ُ
و�التا�ي خلق فرصة للتبادل. واسُتهدف ما  ون
ي الس�اق ذاته، أجرت الوكالة ز�ارات لمرا�ز البحث.  12مجموعه 

ا (ومنها الصحة). و�ف ا �شط�  قطاع�

ي  .9
�ن للتكنولوج�ا والمل��ة الفك��ة، الذي كان موضوعه تغ�ي 2019سبتم�ب  13و�ف ي الع�ش

، وكجزء من االحتفال باليوم األف���ت
ا �شأن حما�ة وتع��ز المناخ والمل�� ا للجمهور ومؤتمر� ا مفتوح�

�
ة الفك��ة، نظمت الوكالة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة وتع��ز االبتكار حدث

 ق�مة نتائج البحوث. 

ا. وُتظهر الصور أدناە  .10 ف أسبوع�� ي األسواق التجار�ة والمعارض مرتني
ظمت أ�شطة توع�ة من خالل الطواف ع� المنازل و�ف

ُ
ون

ا �شأن فوائد حما�ة أصول المل��ة الصناع�ة.  20حل�ة ضمت حملة توع�ة م
�
 مشارك

 

   
 

 سادس
�
يا وع قانون مكافحة التقل�د الن�ج�ي  . م�ش

ي  .11
ي حلقة عمل ُعقدت �ف

وع القانون هذا �ف ف العام والخاص ع� م�ش أب��ل  16وافق جميع أصحاب المصلحة من القطاعني
2019 . ي ن�ا�ي

ي فندق هومالند �ف
 ، �ف

ي وُعرض  .12
ف �ف هم من القضاة العاملني ف وغ�ي ف القضائيني ي ندوة لتك��ن ال�فاءات لقضاة التحقيق والموظفني

وع بعد ذلك �ف الم�ش
حوا بدورهم تعد�الت مهمة. ومن المتوقع أن �قدم  ي محا�م االستئناف الذين اق�ت

المحا�م التجار�ة والغرف التجار�ة المتخصصة �ف
ي لحق المؤلف تعل�قاته ع�  هذە التعد�الت إ� األمانة العامة للحكومة.  المكتب الوطىف

 [نها�ة المساهمة]
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ي 

ن وأول�اء األمور والمجتمع المح�ي �ن  ُعمانالحملة التوع��ة حول المل��ة الفك��ة لطلبة المدارس والمعلمني
  2021 - 2020للعام 

 

��ة والتعل�م، العزري ما�ا : الدكتورة مساهمة من إعداد  ، وزارة ال�ت ة ت����ة ومديرة دائرة االبتكار واألولمب�اد العل�ي ، خب�ي
  *ُعمانمسقط، 

 الملخص

ي مجال المل��ة الفك��ة خالل الفصل 
��ة والتعل�م بالتعاون مع المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة حملة توع��ة �ف نفذت وزارة ال�ت

ي من العام الدرا�ي 
، ح�ث قامت فكرة الحملة ع� ��ش الو�ي بأهم�ة حما�ة الفكرة المبتكرة سواء أ�انت 2020 / 2019الدرا�ي الثايف

 لحفظ حق أصحابها، وذلك من خالل التع��ف بالمل��ة الفك��ة وأنواعها وطرق حمايتها، 
�
 وذلك ضمانا

�
 أو علم�ا

�
 أدب�ا

�
 فك��ا

�
نتاجا

تبة ع� التعدي عليها، ح�ث استهدفت ال حملة طلبة المدارس �شكل خاص والمجتمع �شكل عام. وتضمنت الحملة والنتائج الم�ت
حلقات عمل شارك فيها مختصون من جهات مختلفة ومسابقات ذات مست��ات مختلفة وهاشتاق خاص بالحملة #لنحِم أفكارنا، 

ها ع�ب ه ي حسابات الوزارة، وتصام�م �قوم بها الطلبة تتعلق بن�ش الو�ي بأهم�ة حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة، تم ��ش
اشتاق الحملة �ف

ات محددة  ي ف�ت
ت �ف ي ت���ت وا�ستغوتغ��دات متواصلة ��ش

رام تخاطب طلبة المدارس وأول�اء األمور، وقد بلغ عدد ع� حساب الوزارة �ف
ي الحملة 

ف �ف ة الجائحة  3000المستهدفني اض�ة حول المل��ة الفك��ة خالل ف�ت مستف�د من مختلف الفئات، كما نفذت الوزارة برامج اف�ت
ف  ف الدراسيني ي العامني

 . 2022و 2020�ف

 التخط�ط للحملة  أوً�. 
�ات تم تنف�ذها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكوم�ة المعن�ة، وكخطوة أو� تم تحد�د تضمنت الحملة عددا� من الفعال .1

ي دائرة االبتكار واألولمب�اد العل�ي ووضع خطة زمن�ة للتنف�ذ، و�عد التنسيق مع 
ف �ف ي تضمنتها الحملة من قبل المختصني امج الىت ال�ب

ي شملت مؤسسات حكوم�ة تعل�م�ة و�حث�ة  ، تم التنسيقالحملةالمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة حول  مع الجهات المشاركة والىت
، وال�ل�ات التطب�ق�ة التابعة لوزارة التعل�م العا�ي  ، منها مركز االبتكار ونقل التكنولوج�ا بجامعة السلطان قابوس، ومجلس البحث العل�ي

ي ستقوم بتنف�ذها مع توضيح فئة المس امج الىت ة الزمن�ة للتنف�ذ. ح�ث قامت كل جهة بتحد�د ال�ب ف والف�ت  تهدفني

ي تضمنت عروض بور���نت  .2 ي ستقدم للطلبة والىت ي ستتضمنها الحملة وشملت أوراق العمل الىت كما تم إعداد المواد التوع��ة الىت
ات من مختلف  ، والتنسيق مع مقد�ي المحا�ف ف ف والمختصني ات للمعلمني ، ومحاور المحا�ف وعروض ف�ديو قدمت بأسلوب تفاع�ي

. الجها ف ت. باإلضافة إ� ذلك تم إعداد المحتوى العل�ي للمسابقات ومراجعته، وتصم�م واعتماد طرق تقد�م المسابقات للمستهدفني
ي مختلف الفعال�ات، وشملت 

ي تم استخدامها �ف و�ج�ة للحملة من المنظمة للعالم�ة للمل��ة الفك��ة والىت كما تم استالم األدوات ال�ت
ي مختلف المسابقات. والجدير بالذكر أن مذكرات وقمصان وكتيبات للط

ف وأقراص مدمجة وأساور وم�دال�ات للفائ��ن �ف لبة والمعلمني
، ح�ث تقرر إ�قاف جميع الفعال�ات 2019مارس  5الخطة الزمن�ة لتنف�ذ الفعال�ات سارت حسب ما تم التخط�ط له حىت تار�ــــخ 

وس كورونا.  االحترازیةواأل�شطة داخل المدارس وخارجها �سبب اإلجراءات  ي ف�ي  لمواجهة تف�ش

 .
�
 برامج الحملة ثان�ا

ف والطلبة وأول�اء األمور والمجتمع  .3 ائح من المعلمني امج خالل الحملة التوع��ة استهدفت مختلف ال�ش تم تنف�ذ عدد من ال�ب
امج.   �شكل عام، وف�ما ��ي استعراض لهذە ال�ب

 الورش التفاعل�ة ألف
تضمنت هذە الورش أوراق عمل تم تصم�مها للطلبة لتتناسب والمرحلة العم��ة لهم، ح�ث تم تقد�م الورش داخل المدارس  .4

ي حاضنات االبتكار وقد رو�ي فيها أن 
ذات طابع تفاع�ي جاذب، ح�ث تم من خاللها التع��ف بالمل��ة الفك��ة وأنواعها  تكونو�ف

ة وعروض لبعض المنت باستخدام عروض ف�ديو واسكتشات م�ح�ة  جات ونوع�ة الحما�ة الممكنة لها. قص�ي

ي تقد�م هذە  .5
ات الجغراف�ة والعالمات التجار�ة. وقد شارك �ف اع وحق المؤلف والمؤ�ش  عن براءات االخ�ت

�
كما تضمنت قصصا

ي أساس�ات حقوق المل��ة 
 �ف

�
لعمل منتج مبتكر من خالل  . كما كانت هناك ورش تطب�ق�ةالفك��ةالورش معلمون ومختصون تلقوا تدر�با

                                                
ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف وال   *

ي ال��بو. اآلراء الواردة �ف
ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف  تع�بّ بال�ف
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إعادة التدو�ر لخامات البيئة المتوفرة �قوم فيها الطلبة بتصم�م منتج جد�د أو تط��ر منتج قائم، ومنها يتم التطرق إ� طرق حما�ة 
 الفكرة المبتكرة وك�ف �مكن االستفادة منها.  

 

ات وحلقات العمل باء  المحا�ف
ات أساس�ات حقوق المل��ة الفك��ة   .6 ، ح�ث تضمنت هذە المحا�ف ف فني ف ومخت�ي المناهج والم�ش وقد استهدفت المعلمني

ات الجغراف�ة، والمعارف  اع، والتصام�م الصناع�ة، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والمؤ�ش اءات االخ�ت وأهميتها وأنواعها ك�ب
اع، وأشكال المستندات  التقل�د�ة، واأل�ار التجار�ة، كما تناولت اءة، وأمثلة لقواعد ب�انات براءات االخ�ت وط والخصائص لمنح ال�ب ال�ش

ات مختصون من مؤسسات حكوم�ة مختلفة مثل مركز االبتكار ونقل  ي قواعد الب�انات، وقد قام بتقد�م المحا�ف
والمنشورات �ف

، وأساتذة . كما ساهم  التكنولوج�ا بجامعة السلطان قابوس، ومجلس البحث العل�ي من كل�ات العلوم التطب�ق�ة بوزارة التعل�م العا�ي
ي مختلف 

ي المدارس �ف
ف �ف ي نقل أثر المعرفة إ� زمالئهم من المعلمني

ي أساس�ات المل��ة الفك��ة �ف
 �ف

�
بعض المعلمون الذين تلقوا تدر�با

 المحافظات. 



WIPO/ACE/15/9 
36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسابقات ج�م. 
ف تم تصم�م مسابقات لفئات مختلفة من   .7 ضمت و ، المستهدفني

ي المدارس ُصممت بط��قة ش�قة 
: مسابقات تفاعل�ة للطلبة �ف ف المسابقات نوعني

) ح�ث تم طباعة عدد من األسئلة Kahootفيها برنامج كاهوت ( اسُتخدم
المتعلقة بالمل��ة الفك��ة ع� شكل اخت�ار من متعدد لق�اس معرفة الطلبة بهذە 

�ة. وقد أضفت المسابقات تفاعً� جم�ً� المفاه�م بعد خضوعهم للورش التفاعل
ت ف�ه معلوماتهم حول مفاه�م المل��ة الفك��ة وأنواعها كما  ف الطلبة اخت�بُ بني

ات جد�دة حولها.    أ�سبتهم خ�ب
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أب��ل  16وقد كان من المقرر استمرا ر هذە المسابقات داخل المدارس حىت  .8
باإلضافة إ� الفعال�ات الخاصة بالحملة والمقرر تقد�مها خالل األسب�ع  2020

ة (  ي للعلوم خالل الف�ت )، ول�ن نت�جة للظروف العالم�ة 2020مارس  12 – 8الوطىف
ي االستثنائ�ة المرتبطة بجائحة كورونا، فقد قرر 

ت الوزارة إلغاء جميع الفعال�ات �ف
ي جميع 

ي للعلوم، كما قررت السلطنة تعليق الدراسة �ف المدارس ومنها األسب�ع الوطىف
، لذلك تغ�ي مسار المسابقات 2020مارس  15المؤسسات التعل�م�ة ابتداًء من 

امج المقدمة عن بعد ع�ب وسائل التواصل  ف �شكل أ��ب ع� ال�ب ك�ي وأصبح ال�ت
  المختلفة.  االجتما�ي 

ائح المجتمع و�ي  .9  إ� كافة �ش
�
ي من المسابقات فقد كان موجها

أما الن�ع الثايف
مسابقة س.ج للمل��ة الفك��ة وذلك بالتعاون مع مركز االبتكار ونقل التكنولوج�ا 

ي وسائل التواصل اال 
جتما�ي بجامعة السلطان قابوس، وتم بثها ع�ب حسابات الوزارة �ف

ي ت���ت 
رام وكذلك ع�ب حسابات المركز واستمرت هذە المسابقة غوا�ستالمختلفة �ف

  2020أب��ل  26حىت 
ً

وهو موعد اليوم العال�ي للمل��ة الفك��ة وقد شهدت تفاع�
، وتم رصد م�دال�ات وجوائز عين�ة 

�
ا من قبل المجتمع ومن خارج السلطنة أ�ضا � كب�ي

 .
�
 لثالثة فائ��ن يوم�ا

 من خالل العد�د من الفقرات وقد شاركت الوزارة الجهات  .10
�
اض�ا ي السلطنة االحتفال باليوم العال�ي للمل��ة الفك��ة اف�ت

األخرى �ف
ي مجال المل��ة الفك��ة، 

ي �ف
اض�ة، وتقار�ر تل�ف��ون�ة مصورة ُتظهر التعاون والتواصل المؤسسايت ي تضمنت جلسات حوار�ة اف�ت الىت

ها من ال  فعال�ات. وف�ديوهات توض�ح�ة لرحلة المبتكر، وغ�ي

امج اإلعالم�ة  دال.   ال�ب

، وقد لنحم _أفكارنارافقت الحملة التوع��ة برامج إعالم�ة ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي تضمنت إطالق هاشتاج بعنوان # .11
ي يتابعها أ���  ي جميع مواقع التواصل االجتما�ي والىت

��ة والتعل�م �ف ي حسابات وزارة ال�ت
انطلقت من خالله رسائل توع��ة �ف

ها التع��ف بالمل��ة الفك��ة وأنواعها وطرق   244,000من ي تم ��ش شخص من مختلف فئات المجتمع، وتضمنت هذە الرسائل الىت
تبة ع� التعدي عليها، كما شاركت المدارس والجهات الحكوم�ة األخرى بن�ش فعال�اتها المرتبطة بالحملة ع�ب  الحما�ة واآلثار الم�ت

 حساباتها الرسم�ة. 
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 الملصقات التوع��ة  هاء. 

و�ي عبارة عن تصام�م �قدمها الطلبة تع�ب عن فهمهم  .12
للمل��ة الفك��ة وأهم�ة حمايتها من التعدي، ح�ث تم التعم�م 

اف  ي إعداد هذە الملصقات ب��ش
ع� جميع المدارس للمشاركة �ف

، وتم ��ش هذە التصام�م ع�ب هاشتاج الحملة، قًدم  ف المعلمني
خالل هذە التصام�م رسائل توع��ة للمجتمع حول  الطلبة من

ورة حمايتها وعواقب التعدي عليها.   المل��ة الفك��ة و�ف
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 الفعال�ات الوطن�ة واو. 

 
رغم أن برامج الحملة بدأت �شكل رس�ي مع بدا�ة الفصل  .13

ي للعام الدرا�ي 
، إال أن هناك بعض 2019/2020الدرا�ي الثايف

ي مع نها�ة الفصل  ي أق�مت ع� المستوى الوطىف الفعال�ات الىت
وري عدم إغفال جانب التوع�ة  الدرا�ي األول، و�التا�ي كان من ال�ف

ي مثل هذە المحا
ي �ستقطب مئات اآلالف بالمل��ة الفك��ة �ف فل الىت

ائح  ��ة المجتمعمن الزوار من مختلف �ش . فقد نظمت وزارة ال�ت
ة من  ي الف�ت

 – 4والتعل�م النسخة الثان�ة من مهرجان عمان للعلوم �ف
زائر وضم  184,000والذي استقطب ما ي��د عن  2019نوفم�ب  8

عسك��ة مؤسسة حكوم�ة و  67فعال�ة قدمتها أ��� من  350ما ي��د عن 
ف  ��ة والتعل�م كل عامني وخاصة وأهل�ة. وُ�عد المهرجان الذي تنظمه وزارة ال�ت

تظاهرة علم�ة �ستهدف جميع فئات المجتمع، ح�ث ُتقدم العلوم بجميع 
ي نحو هذە  ي خلق اتجاە إ�جايب

فروعها بط��قة تفاعل�ة غ�ي نمط�ة �سهم �ف
ي التخصصات 

العلم�ة وتع��ز العلوم و�شجيع النشء ع� مواصلة التعلم �ف
ي اقتصاد المعرفة، و�شارك 

ف �ف مهارات اإلبداع واالبتكار لديهم ل�كونوا مساهمني
ي تقد�م هذە الفعال�ات مختلف المؤسسات الحكوم�ة والخاصة و�دعم كب�ي 

�ف
 من القطاع الخاص. 

 
ر ونقل التكنولوج�ا بجامعة وشمل مهرجان عمان للعلوم ع� ركن خاص بالمل��ة الفك��ة وذلك بالتعاون مع مركز االبتكا .14

السلطان قابوس، تم من خالله تنف�ذ عدد من الفعال�ات للزوار كالمسابقات التع��ف�ة باستخدام بطاقات س . ج المل��ة الفك��ة 
تك��ن وتوز�ــــع ال�تيبات والمنشورات الخاصة بأنواع المل��ة الفك��ة وطرق حمايتها، كما تضمن هذا الركن لعبة تفاعل�ة للطلبة المب

كة، و�ضم عددا� من المحطات  وذلك من خالل استخدام مسار أو ط��ق �مثل تأس�س �ش
والمراحل �خوض من خاللها المبتكرون تج��ة التأس�س والتس��ق، واستهدفت هذە اللعبة 

المبتك��ن من طلبة المدارس وال�ل�ات والجامعات، ح�ث رو�ي أن �كون ركن المل��ة الفك��ة 
 ل

�
��ة  35 بتكارات العلم�ة الذي ضممعرض اال مالصقا ابتكارا� من عدة جهات �ي وزارة ال�ت

والتعل�م وجامعة السلطان قابوس و كل�ات العلوم التطب�ق�ة وال�ل�ات والجامعات الخاصة 
التابعة لوزارة التعل�م العا�ي وال�ل�ات التقن�ة التابعة لوزارة القوى العاملة، ح�ث قام الطلبة 

ي المشاركون بالركن 
بعرض ابتكاراتهم بمختلف مجاالتها، وقد ساهم وجود المختصون �ف
ي الرد ع� استفسارات الطلبة حول إجراءات الحما�ة 

ي الركن �ف
مجال المل��ة الفك��ة �ف

 لالبتكار. 

 
حلقة عمل و�اإلضافة إ� ركن المل��ة الفك��ة، فقد شهد المهرجان مشاركة المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة من خالل تنظ�م  .15

ي 
 من المعرفة والتطبيق للممارسات �ف

�
 مهما

�
ف والمعلمات من الحلقة األو� والثان�ة، ح�ث قدمت هذە الحلقة جانبا وطن�ة للمعلمني

ي 
اء من المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة وعدد  جوانب المل��ة الفك��ة، إذ شارك �ف ف مثلوا دائرة المل��ة الفك��ة  4تنف�ذها خ�ب مختصني

. بوز  ي   ارة التجارة والصناعة ومركز نقل التكنولوج�ا بجامعة السلطان قابوس وكل�ات التعل�م التقىف
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امج التعل�م�ة أل�اد�م�ة ال��بو �شأن المل��ة الفك��ة ووجهات النظر الوطن�ة  .16 وتضمنت حلقة العمل مواضيع عدة كال�ب

، وجلسات علم�ة واإلقل�م�ة حول تكي�ف تعل�م المل��ة الفك��ة، ومنهج�ات  ي مختلف مست��ات النظام التعل��ي
تدر�س االبتكار �ف

ها من الجوانب المتعلقة بالمل��ة الفك��ة.   حول إعداد وتكي�ف الدروس الخاصة بحق المؤلف والعالمات التجار�ة وغ�ي

 فعال�ات مخت�ب فاب تك المتنقل زاي. 

 
ي الخطة   .17

ي تم اعتمادها �ف امج الىت من ضمن ال�ب
للحملة تقد�م برامج توع��ة عن المل��ة الفك��ة التنف�ذ�ة 

ع�ب مخت�ب فاب تك المتنقل وهو عبارة عن حافلة تم 
ها بتقن�ات التصنيع كالطابعات ثالث�ة األبعاد،  ف تجه�ي

وتجوب الحافلة مختلف المحافظات لتقدم ورش عن 
ي مختلف المدارس، و�عد المخت�ب أحد مشار�ــــع 

االبتكار �ف
ف الوزارة  ا�ة بني والقطاع الخاص. ونظرا لتوقف ال�ش

ي 
امج �ف الفعال�ات وتعليق الدراسة فلم يتم تنف�ذ هذە ال�ب

، إال أنه ومع استئناف انتظام 2019/2020العام الدرا�ي 
ي المدارس بدأ المخت�ب تنف�ذ الفعال�ات منذ بدا�ة 

الطلبة �ف
اير    . 2022ف�ب

 إحصائ�ات الحملة حاء. 

 
ف  .18 ي الذي حققته بمختلف برامجها �ش�ي أعداد الطلبة والمعلمني ائح المجتمع الذين استهدفتهم الحملة إ� األثر اإل�جايب ي �ش

و�ا�ت
ي واجهها التعل�م خالل العام الدرا�ي  ف من مختلف  . ح�ث بلغ 2019/20وذلك بالرغم من الظروف االستثنائ�ة الىت عدد المستهدفني

ي كانت ستشهدها  ، وع� الرغم من أن العدد المخطط استهدافه من3043 الفئات خالل الحملة كان أع� بكث�ي بالنظر إ� الفعال�ات الىت
امج  ف ع� ال�ب ك�ي ي طرق إبداع�ة إل�صال المعلومة وال�ت

 للتفك�ي �ف
�
مدارس السلطنة �شكل عام، إال أن الظروف الراهنة فتحت آفاقا

ف من الحملة م ي عدد المستهدفني
امج. التعل�م�ة للتعلم عن بعد، و�وضح الشكل الب�ايف  وزعة حسب ال�ب
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�
ن  . ثالثا   2022و 2021برامج المل��ة الفك��ة خالل العامني

 
ي 2020/2021خالل العام الدرا�ي  .19

ه  ُعمان، تحول التعل�م �ف
�
اض�ا ل�كون ُجل �سبب الجائحة، لذلك تم تقد�م عدد من  اف�ت

ي ومنها: 
ا�ف امج المتعلقة بالمل��ة الفك��ة �شكل اف�ت  ال�ب

ي للعلوم  - ف والطلبة خالل األسب�ع الوطىف ة  " بيئتنا المستدامة"ورش تدر�ب�ة للمعلمني  خالل الف�ت
�
اض�ا الذي نفذته الوزارة اف�ت

ي مسابقة للطلبة بعنوان 2021مارس  25 – 21 �ستهدف طلبة  " بيئتنا بعدسة أبنائنا"، كما تضمنت برامج األسب�ع الوطىف
ي وك�ف�ة حما�ة أعمالهم الفن�ة  ) وتهدف إ�12 -5المدارس للصفوف (

ي مجال التص��ر الفوتوغرا�ف
ا�تشاف مواهب الطلبة �ف

 االبداع�ة. 

ي توعوي بعنوان  -
�ستهدف الطلبة الصغار لن�ش الو�ي حول أهم�ة حما�ة  " فاطمة والرو�وت الطائر"إعداد ف�ديو كرتويف

ي نفذتها داأفكارهم المبتكرة، وطرق حمايتها، ح�ث تم عرضه ع� الطلبة خالل ال اض�ة الىت ئرة االبتكار واألولمب�اد ورش االف�ت
ي المدارس العل�ي 

ي من العام ، كما تم عرضه مع انتظام الطلبة �ف
 . 2021خالل النصف الثايف

ة المل��ة  - ي الصف العا�ش ع� لقب " سف�ي
، و�ي إحدى الطالبات المبتكرات �ف حصلت الطالبة ِنَعم بنت زهران الحرا�ي

ي الفك��ة للشباب  ي ُعمان" كأول لقب ع� المستوى العريب
ي السلطنة بتقد�م عرض توعوي 1�ف

ي أول �شاطاتها �ف
، وقامت ِنعم �ف

ي 
ي لالبتكارات العلم�ة الطالب�ة الذي أق�م �ف عن ماه�ة المل��ة الفك��ة وطرق حمايتها للطلبة المبتك��ن خالل المعرض الوطىف

ة     . 2022مارس  30 – 28مسقط خالل الف�ت

ي أقسام االبتكار واألولمب�اد العل�ي حول ماه�ة المل��ة الفك��ة وأهميتها وطرق حمايتها ورش تدر� -
ف �ف ف والمختصني ب�ة للمعلمني

ي للمل��ة الفك��ة بوزارة التجارة والصناعة وترو�ــــج  واإلجراءات ي تقد�مها مختصون من المكتب الوطىف
المتبعة لذلك، شارك �ف

ف ع� االبتكارات 2021العام  منم�ب االستثمار وذلك خالل شهري أ�ت��ر ونوف فني ف الم�ش ، كما تم تنف�ذ ورش مماثلة للمعلمني
ي مارس 

 . 2022العلم�ة الطالب�ة من مختلف المحافظات خالل تنف�ذ معرض االبتكارات العلم�ة الطالب�ة �ف

 
 [نها�ة المساهمة]

 

                                                
ت 1 ي موقع ال��ب ِنَعمقصة المبتكرة  و��ش

 /html0010news_/2022https://www.wipo.int/academy/en/news. و �ف
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ف  ي الفلبني
ف ووعيهم �ف ام المستهلك للمل��ة  -سلوك�ات المستهل�ني الدروس المستفادة من استخدام أداة ال��بو لتقي�م اح�ت

 الفك��ة
ف للمل��ة الفك��ة، مدينة والتسج�ل مساهمة من إعداد الس�د ن�لسون ب. اللوس�س، نائب المدير العام لإلدارة  والقضاء، مكتب الفلبني

ف   *تاغ��ــــغ، الفلبني

 ملخص

ي 
ف البلد الرائد �ف ام المستهلك للمل��ة الفك��ة، بهدف وضع خط أساس لمستوى الو�ي كانت الفلبني استخدام أداة ال��بو لتقي�م اح�ت

ا تأث�ي حمالت توع�ة الجمهور بالمل��ة ف والنظرة العامة آلثار استخدام السلع المقلدة. وقاست األداة أ�ض� ي الفلبني
 بالمل��ة الفك��ة �ف

ف للمل��ة  ي نفذها مكتب الفلبني  الفك��ة. الفك��ة الىت

وع.  ي تواجه تنف�ذ الم�ش  وتلخص هذە المساهمة نتائج االستقصاءات وتصف التحد�ات الىت

 
 .

ً
 مقدمة أو�

 
ي عام  ب�ف .1

ي لتط��ر ال�تب �ف ، لم ُتوضع أي آل�ة لق�اس 2012النظر عن استقصاء آراء قراء ال�تب الذي أجراە المجلس الوطىف
ف للمل��ة الفك��ة عن امتنانه إلتاحة الفرصة له لتج��ة استخدام  مستوى و�ي الجمهور بالمل��ة الفك��ة. ولذلك، أعرب مكتب الفلبني

ام ال ف  1مستهلك للمل��ة الفك��ةأداة ال��بو لتقي�م اح�ت ي الفلبني
، بهدف وضع خط أساس لمستوى الو�ي بالمل��ة الفك��ة �ف ف ي الفلبني

�ف
ي نفذها مكتب  ا تأث�ي حمالت توع�ة الجمهور بالمل��ة الفك��ة الىت والنظرة العامة آلثار استخدام السلع المقلدة. وقاست األداة أ�ض�

ف للمل��ة الفك��ة.   الفلبني

ي المنتجات الرقم�ة والمنتجات االستهال��ة، وأجرى مكتب الفل .2
ي استب�ايف ف للمل��ة الفك��ة االستقصاء بناًء ع� نموذ�ب بني

 . ف  وكالهما كان له مجموعة مختلفة من المجيبني

ي جمهور�ة كور�ا وسمحت لمكتب  .3
وع بأموال استئمان�ة قدمتها وزارة الثقافة وال��اضة والس�احة �ف وقد مولت ال��بو الم�ش

ف ل ف للمل��ة الفك��ة النفقات اإلضاف�ة الفلبني ف أسئلة إضاف�ة عن المل��ة الفك��ة �شكل عام. ودفع مكتب الفلبني لمل��ة الفك��ة بتضمني
 المتكبدة. 

ا.   المنهج�ة المستخدمة ثان��

ي من خالل الطواف ع� المنازل، باستخدام عينات عشوائ�ة متعددة المراحل لضمان الت .4
مث�ل اسُتقدم المجيبون �شكل عشوايئ

ي اخت�ار   للسوقالج�د  ي كل كل المستهدفة. وهذا �عىف
ي كل مجتمع مح�ي حىت بل�غ حجم العينة الخاصة بالمنطقة. و�ف

سادس أ�ة �ف
خت�ي المج�ب باستخدام ط��قة آخر   50. واستمرت كل مقابلة لمدة 2يوم م�الداحتفال ب أ�ة، ُسجلت التفاص�ل الشخص�ة ل�ل فرد وا�

ي المتوسط. 
 دق�قة �ف

 
�
ن  . ثالثا  مالمح المجيبني

ف من ح�ث الخصائص الد�مغراف�ة واسُتقدمت المجموعتان من المجتمعات المحل�ة  .5 ف متطابقتني تضمنت الدراسة مجموعتني
ي الجوانب األخرى. وقد اسُتقدمت عينة إجمال�ة قوامها 

ل�ل مجموعة)، مع استخدام  1000فرد (2000 نفسها لتقل�ل االختالفات �ف
ف الحصص اإلقل�م�ة  ي المنطقة والمنطقة الفرع�ة، وتوز�ــــع الجنس والفئة العم��ة، من بني

ابطة بما يتما�ش مع عموم السكان �ف الم�ت
 عوامل أخرى. 

                                                
ي ال��بو. اآلراء  *

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف وال تع�بّ بال�ف
 الواردة �ف

 . https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4240انظر   1
ي خت�ار اال من أجل إجراء  2

ي األ�ة.  بيوماحتفل  آخر شخصالمختار للمقابلة هو  الُمج�ب، �كون �شكل عشوايئ
 م�الدە �ف
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ف  .6 اوح أعمارهم بني  و�ساء، ت�ت
ً

، من أ� من جميع  65و 18وشمل المجيبون ع� االستقصاءين رجا� ف ف وعاطلني سنة، عاملني
�ة. ول�ن بالنسبة لالستقصاء المتعلق بالسلع االجتماع�ة االقتصاد�ة (أ، ب،  الطبقات ي كل من المناطق ال��ف�ة والح�ف

ج، د، ه) �ف
ي األ�ة. 

وري تحد�د المتسوق الرئ��ي أو رفيق المتسوق الرئ��ي �ف  االستهال��ة، كان من ال�ف

ي المناطق ال��ف�ة ( .7
هم �ع�ش �ف ف بالتساوي، وكان أ��� ي المائة). وكان غالب�ة  53وكان المجيبون من الذكور واإلناث ُموزعني

�ف
ف من مينداناو ( ي المائة)، بينما كان  23المجيبني

ة مان�ال). أما بالنسبة لفئة األ�،  14�ف ي المائة فقط من منطقة العاصمة الوطن�ة (حا�ف
�ف

ي المائة �عمل بدوام كامل. وكان معظمهم أ�ض�  41، بينما كان ما �سبته 3"د" الطبقةكانت الغالب�ة تنت�ي إ� 
ف �ف اوح أعمارهم بني  20ا ت�ت

ا.  39و  عام�

 
�
ي التنف�ذ . رابعا

 التحد�ات والقيود �ن

وع المذكرة من قبل وزارة  .8 ي توقيع مذكرة التفاهم مع ال��بو ح�ث كان ال بد من استعراض م�ش
ي البدا�ة، كان هناك تأخ�ي �ف

�ف
. وعالوة ع� ذلك، كان ال بد من تقد�م وثائق اال  ف ي الفلبني

ستقصاء إ� هيئة اإلحصاء الفلبين�ة قبل أن يبدأ مكتب الشؤون الخارج�ة �ف
وع ألنه بموجب القانون الجمهوري رقم  ي الم�ش

ف للمل��ة الفك��ة العمل �ف ي لعام  10625الفلبني )، �جب 2013(قانون اإلحصاء الفلبيىف
ي تجري استقصاءات وطن�ة أن تحصل ع� ت��ــــح من هيئة اإلحصاء الفل بين�ة. و�شمل ذلك الموافقة ع� ع� الوكاالت الحكوم�ة الىت

 أدوات االستقصاء واألسئلة والمنهج�ة. 

ي  .9
ا �ف ، كان ثمة بعض التأخ�ي أ�ض� ي ف للمل��ة الفك��ة ع� الصع�د الوطىف وألن هذا هو أول استقصاء �ج��ه مكتب الفلبني

ي المناقصة من الوفاء بالمتطلبات المنص
�ات ح�ث لم يتمكن الموردون الذين شاركوا �ف وط المرجع�ة. ونت�جة المش�ت ي ال�ش

وص عليها �ف
اء �سبب فشل المناقصة.  ف للمل��ة الفك��ة إ� إعادة عمل�ة ال�ش  لذلك، اضطر مكتب الفلبني

ي عام  .10
ا �سبب جائحة كوف�د 2021وقد أجري االستقصاءان �ف . لذلك لم يتمكن الباحثون الم�دانيون 19-عندما كان البلد مغلق�

ي كانت ُتجرى من الوصول إ� مناطق معينة � ة الىت ئ خالل الف�ت ا مست��ات الحجر الص�ي �شكل مفا�ب سبب قيود اإلغالق. كما زادت أ�ض�
ي تأخ�ي التنف�ذ. وكانت ترجمة االستب�ان 

ا لبعض الوقت، مما �سبب �ف فيها المقابالت الم�دان�ة، وأدى ذلك إ� عدم إتاحة السفر إقل�م��
ي يتحدث بها المجي ا ألن بعض ال�لمات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة إ� عدد من اللهجات الىت بون من مختلف المقاطعات صعبة أ�ض�

ة.   ل�ست لها ترجمة مبا�ش

ي حددها المجيبون �ي تلك المصنفة كمنتجات  .11 و�النسبة الستقصاء المنتجات االستهال��ة، كانت معظم أصناف البقالة الىت
اء أصناف البقالة �سبب  أساس�ة نت�جة إلجراء االستقصاء أثناء الجائحة. وأثرت ف ع� �ش ا ع� قدرة بعض المجيبني القيود المال�ة أ�ض�

 إغالق األعمال التجار�ة وعدم قدرة بعض األشخاص ع� العمل أثناء الجائحة. 

 
�
 النتائج . خامسا

 المنتجات الرقم�ة . ألف
 

ي  .12
نت أل��� من أر�ــع ساعات �ف ف �ستخدمون اإلن�ت ي أظهرت النتائج أن معظم المجيبني

ا و�ف ي الفئات األصغر سن�
ي الغالب �ف

اليوم، �ف
 . ي �جرونها تتعلق �شكل أسا�ي بتصفح المواقع واالستماع إ� الموس��ت نت الىت �ة. وكانت أ�شطة اإلن�ت  المناطق الح�ف

ف كانوا ع� درا�ة بك�ف�ة الحصول ع� �سخ رقم�ة أصل�ة من األفالم والموس��ت وألعاب الف�ديو  .13 وما إ�  ورغم أن معظم المجيبني
فت  نت، وكذلك من األصدقاء أو العائلة، واع�ت ا ع�ب اإلن�ت

�
وعة مجان ا ك�ف�ة الحصول ع� �سخ غ�ي م�ش ذلك، فقد كانوا �عرفون أ�ض�

وعة من األسباب الرئ�س�ة  ف باستخدام مثل هذە األسال�ب. وكانت تكلفة وسهولة الحصول ع� �سخة غ�ي م�ش ة من المجيبني �سبة كب�ي
وعة من المنتجات الرقم�ة. وكان أغلب الذين قالوا إنهم كانوا �علمون و�ستخدمون وسائل غ�ي قانون�ة  لتفض�ل النسخ غ�ي الم�ش

نت، واستخالص المقاطع من يوتيوب، و�سخ الملفات من  ا من مصادر ع�ب اإلن�ت
�
�ل مجان ف ، مثل الت�ف للحصول ع� األفالم والموس��ت

وعة، ينتمو  اء �سخ غ�ي م�ش ا.  الطبقاتن إ� األصدقاء، و�ش االجتماع�ة االقتصاد�ة "أ" و"ب" و"د" و�نتمون إ� الج�ل األصغر سن�
ا للحصول ع� النسخ. وكان الو�ي بالمصادر  اض ال�تب المستعملة �ي أ��� الطرق شيوع� اء أو اق�ت و�النسبة لل�تب، كانت عمل�ات �ش

ي الفئات
ي أع� مستوى له �ف

ون�ة �ف وعة لل�تب اإلل��ت  العم��ة األصغر.  غ�ي الم�ش

وعة �خشون التعرض لعق��ات إذا ضبطوا وهم �حصلون ع� تلك النسخ. وكانت  .14 ف أن أغلب مستخد�ي النسخ غ�ي الم�ش وتبني
ي أجهزة ال�مبيوتر الخاصة بهم. وع� الرغم من أنهم كانوا �عرفون أنهم كانت 

ا مخاوف �شأن حدوث مشكالت محتملة �ف لديهم أ�ض�

                                                
�حة العل�ا من الطبقة الوس�، ج – 1الطبقة العل�ا، ج –: أ.ب. االقتصادیة على النحو التالي الطبقاتكانت  3 �حة الدن�ا من الطبقة الوس�، د – 2ال�ش  – 1ال�ش

�حة العل�ا من الطبقة الدن�ا، د  ل�فاف (فقر مدقع). تحت حد ا – 2وهـ 1تحت حد الفقر، هـ – 3الطبقة الدن�ا، د – 2ال�ش
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ا خ�ارات  امج التلف��ون�ة أمامهم أ�ض� �ر أفعالها ف�ما يتعلق بال�ب ي محاولة ت�ب
ف �ف واسعة من المنتجات األصل�ة، استمرت قلة من المجيبني

 والموس��ت وألعاب الف�ديو وال�تب. 

ا من اعتقد   .15 اء النسخ األصل�ة. غ�ي أن هناك أ�ض� ف كسبب ل�ش و�فحص اإلفادات الخاصة بالصناعة، ذكر المجيبون دعم الفنانني
وعة أن صن اء النسخ غ�ي الم�ش ف ع� درا�ة بأن �ش اعة السينما والتلف��ون تحقق بالفعل ال�ث�ي من المال. ومع ذلك، كان أغلب المجيبني

ي وقف القرصنة. وقد 
ا ع� الصناعة. وقال المجيبون إن توف�ي طرق أرخص وأسهل للحصول ع� النسخ األصل�ة قد �ساعد �ف يؤثر سلب��

ف النسخ األصل�ة �ساعدهم الموافقات الحك ف بني وم�ة واألختام األصل�ة والمصادقة وسمعة الموقع وتثق�ف المستهلك ع� التمي�ي
ات ع�  ا مؤ�ش ي الخاص به والتقي�مات �شأنه ُتعد أ�ض�

ويف وعة. وذكر المجيبون أن �سع�ي المنتج وذكر الموقع اإلل��ت والنسخ غ�ي الم�ش
 أصالته. 

 المنتجات االستهال��ة . اء ب
 

ي كان المجيبون �عرفون أنها مقلدةف�ما يتع .16 ف�ه (أقراص 4لق بالمنتجات الىت ي المقام األول المال�س وال�ت
، كانت اإلجابات تذكر �ف

، لديهم و�ي أقل بالسلع  ف ي مينداناو، ح�ث �ق�م معظم المجيبني
الف�ديو الرقم�ة وأقراص الموس��ت المدمجة). ولوحظ أن من �ق�مون �ف

 المقلدة. 

ف السلع الم .17 اها أ��� من ومن بني ها، ح�ث اش�ت ونها أ��� من غ�ي ي �ش�ت قلدة المتاحة، ذكر المجيبون أن المال�س �ي السلع الىت
ي 

اء السلع المقلدة من المال�س وشواحن الهواتف المحمولة وا�سسواراتها �ف ، تليها أقراص الف�ديو الرقم�ة. ولوحظ �ش ف نصف المجيبني
ف أوساط جميع الفئات العم��ة وفئات األ�، بي ا بني نما كانت أقراص الف�ديو الرقم�ة المقلدة أو األقراص المدمجة المقلدة أ��� شيوع�

ف  اوح أعمارهم بني ا. ومن الناح�ة الجغراف�ة، كانت إ�سسوارات الهواتف المحمولة المقلدة �ي  49و 40األشخاص الذين ت�ت عام�
�ة. وكان م ي المناطق الح�ف

ها �ف ى أ��� من غ�ي ي ُ�ش�ت ي أ�شاك السوق أو لدى الباعة المنتجات الىت
ا إما �ف عظم المنتجات المقلدة موجود�

، بغض النظر عن المنتجات المعن�ة.  ف  الجائلني

وا المنتجات المقلدة �علمون أنها مقلدة، وقال بعض الذين لم �كونوا �علمون إنهم س�ستمرون  .18 ف الذين اش�ت وكان معظم المجيبني
اء المنتجات المقلدة حىت بعد أن عرف ي �ش

ف أن عدم قدرتهم ع� دفع ثمن السلع األصل�ة كان �ف وا أنها كذلك. وذكر العد�د من المجيبني
اء المنتجات  ا أن المنتجات األصل�ة تكلف ال�ث�ي بالفعل و�التا�ي اختاروا عدم �ش سبب اخت�ارهم للسلع المقلدة. واعتقد نصفهم أ�ض�

اء منتجات مقلدة.   ذات العالمات التجار�ة وفضلوا �ش

 االستنتاجات . �مج
 

ي حددها االستقصاء أن المعلومات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة ال تزال غ�ي منشورة وغ�ي محل نقاش  .19 من الثغرات الرئ�س�ة الىت
ا �شأن فوائد  ي تعود عليهم من حما�ة المل��ة الفك��ة الخاصة بهم، بل أ�ض� ي تثق�ف الجمهور �شأن الفوائد الىت

ع� نطاق واسع. وال �ك�ف
ا لتع��ف الجمهور المل��

�
ي الق�ام بحملة أ��� كثافة وأوسع نطاق

امها. كما ينب�ف ة الفك��ة للبلد والشعب �شكل عام ولماذا �جب اح�ت
ي إعالناتهم شعارات تدعم المل��ة 

اء واستخدام المنتجات المقلدة والمقرصنة. و�مكن أن �درج مال�و العالمات التجار�ة �ف بمخاطر �ش
اء منتجات مقلدة. الفك��ة أو تحذيرات لل  جمهور بعدم �ش

ي الناس  .20 ومن شأن التطبيق الصارم للقانون وفرض عق��ات أ��� �امة ع� من يب�عون المنتجات المقلدة والمقرصنة أن يثىف
ي مؤسساتها. 

ي هذە األ�شطة. و�جب ع� الحكومة وضع واعتماد وتنف�ذ س�اسات لمكافحة التقل�د والقرصنة �ف
 و�منعهم من االنخراط �ف

 
 سادس
�
 الدروس المستفادة واآلفاق المستقبل�ة . ا

ام المستهلك  .21 ي استخدام أداة ال��بو لتقي�م اح�ت
ي ترغب �ف قد تكون بعض الدروس العمل�ة المستفادة مف�دة للبلدان األخرى الىت

 للمل��ة الفك��ة. 

ي  فعند تنف�ذ االستقصاء، من األفضل االستعانة بمقدم خدمة من الغ�ي لتنف�ذە إذا لم تكن .22 لدى مكتب المل��ة الفك��ة الوطىف
، �جب ع� مكتب المل��ة الفك��ة  -المهارات أو القوى العاملة  -القدرة  إلجراء استقصاء واسع النطاق. ولضمان التنف�ذ �سالسة أ���

                                                
ا التغل�ف، تحمل بدون ترخ�ص عالمة تجار�ة مطابقة لعالمة تجار�ة مسجلة  بما فيها "سلع ،  بأنها السلع المقلدة ء االستقصا  عّرف 4  صح�ح�

ً
ف�ما يتعلق  �سج��

ي جوانبها األساس�ة عن هذە العالمة التجار�ة". سلع بهذە السلع ، أو 
ها �ف ف  ال �مكن تمي�ي
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ي وأن ف معينة �جب اتباعها عند إجراء استقصاء ع� الصع�د الوطىف ي المخاطر  أن يبحث ف�ما إذا كانت ثمة متطلبات أو قوانني
ينظر �ف

ا.   والمشا�ل المحتملة حىت ُتعالج مسبق�

ي أن تكون لدى مكتب المل��ة الفك��ة قائمة بالمصطلحات أو التعار�ف المتعلقة بالمل��ة الفك��ة  .23
وقبل تنف�ذ االستقصاء، ينب�ف

ف الجمهور. و�ن أمكن، �جب ع� مك جمة بجميع اللهجات فقد ال تكون هذە المصطلحات شائعة بني ا أن م�ت تب المل��ة الفك��ة أ�ض�
ا.  جم أسئلة االستب�ان إ� جميع اللغات أو اللهجات مسبق�  ي�ت

ف ع� المنتجات  .24 ف للمل��ة الفك��ة اآلن حملة إعالم�ة لتقل�ل طلب المستهل�ني ا للمستقبل، ُ�عد مكتب الفلبني
�
اف واست�ش

 المتعد�ة، بناًء ع� وجهات النظر المستقاة من تنف�ذ االستقصاء. 

 
 

 
 

[نها�ة المساهمة]
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ي تا�لند
 األ�شطة الحال�ة للتوع�ة بالمل��ة الفك��ة �ف

ي التجارة، إدارة المل��ة الفك��ة، وزارة التجارة، نونثابوري، تا�لند
 *مساهمة من إعداد الس�د بورش�ه جارومون، كب�ي موظ�ف

 ملخص

، ُينظر إ� المل��ة الف ي الوقت الحا�ف
ا �ف ك��ة أ��� ما ُينظر من زاو�ة النمو االقتصادي. وقد أصبحت المل��ة الفك��ة مهمة جد�

تها التنافس�ة. وتدرك  ف ا للحفاظ ع� م�ي ا رئ�س�� ها ع� إدارة حقوق المل��ة الفك��ة الخاصة بها بفعال�ة بوصفها دافع� كات وتج�ب لل�ش
ة والمتو  كات الصغ�ي ي خطط أعمالها. إدارة المل��ة الفك��ة أن معظم ال�ش

ات�ج�ات المل��ة الفك��ة �ف ي تا�لند لم تدمج بعد اس�ت
سطة �ف

كات  ي إ� ال�ش
ات�ج�ة �س��ق عك�ي تهدف إ� الوصول �شكل استبا�ت ، ركزت إدارة المل��ة الفك��ة ع� اس�ت ي

ي العام الما�ف
و�ف

ي تحتاج إليها. وتهدف األ�شطة إ� إذكاء الو�ي �شأن ك �ف�ة االستفادة من المل��ة الفك��ة و�شمل حمالت وتزو�دها بالمعلومات الىت
ة ال��عة االنتشار ومن خالل قناة إدارة المل��ة الفك��ة  �ستهدف رواد األعمال الشباب، من خالل إنتاج مقاطع الف�ديو القص�ي

ي المدارس والجامعات وال
 فصول الدراس�ة. التلف��ون�ة و�عالنات المؤث��ن. كما ُيوفر التدر�ب ع� المل��ة الفك��ة �ف

 
 .

ً
 معلومات أساس�ة أو�

 س�اسة "تا�لند أر�عة" . لفأ
 
ي تنطوي ع� االبتكار أو  .1 ا �شكل رئ��ي بالصادرات والس�احة. و�شكل المنتجات والخدمات الىت ُ�عد اقتصاد تا�لند مدفوع�

ي ومشتق من  ا من إجما�ي ق�مة الصادرات؛ كما أن معظمها ناتج عن االستثمار األجنىب ا جد� � ا صغ�ي التكنولوج�ا المتقدمة جزء�
ي فخ الدخل المتوسطتزال تكنولوج�ا أجنب�ة. ولألسف، ال 

ي األساس بالصناعات ذات الق�مة تا�لند �ف
ا �ف ، ح�ث ُ�عد االقتصاد مدفوع�

 المضافة المنخفضة. 

وري أن �كون للبلد  .2 ف تا�لند من التغلب ع� فخ الدخل المتوسط وأن تصبح دولة ذات دخل مرتفع، من ال�ف ولتمكني
ي أعلنت عنها الحكومة و�ي ابتكاراته الخاصة وتكنولوج�اته المتقدمة. و�تما�ش هذا ا ا مع س�اسة "تا�لند أر�عة" الىت لتوجه أ�ض�

ف السابق ع� الزراعة (تا�لند واحد)، والصناعات  ك�ي النموذج الذي يهدف إ� تح��ر البالد من التحد�ات االقتصاد�ة الناتجة عن ال�ت
لس�اسة، سعت جميع الوكاالت المعن�ة ومنها إدارة الخف�فة (تا�لند اثنان)، والصناعات المتقدمة ( تا�لند ثالثة). بموجب هذە ا

المل��ة الفك��ة إ� تع��ز اإلبداع واالبتكار لدى الشعب التا�لندي وحما�ة حقوق المل��ة الفك��ة بغ�ة ز�ادة القدرة التنافس�ة 
ي كل من األسواق المحل�ة واألجنب�ة. 

 لقطاعات األعمال التا�لند�ة �ف

 المل��ة الفك��ةالرؤ�ة الجد�دة إلدارة  . اء ب
 
وإلدارة المل��ة الفك��ة أر�ــع مسؤول�ات رئ�س�ة �ي النهوض ب��شاء المل��ة الفك��ة و�س��ق المل��ة الفك��ة وحما�ة  .3

، كانت إدارة المل��ة الفك��ة تركز �شكل أسا�ي ع�  ي
ي الما�ف

المل��ة الفك��ة و�نفاذ المل��ة الفك��ة لفائدة الشعب التا�لندي. و�ف
ف أ��� حما�ة الم ك�ي ، أعادت إدارة المل��ة الفك��ة ترت�ب أول��ات أهدافها لل�ت ف ف الماضيني ل��ة الفك��ة و�نفاذها. ول�ن خالل العامني

ور�ان إل�شاء أساس قوي القتصاد تا�لند من أجل النمو واالزدهار ع� نحو  ع� إ�شاء المل��ة الفك��ة و�س��قها ألنهما عامالن �ف
ي المستقبل. 

 مستدام �ف

 �ثان
�
ة . ا  التطورات األخ�ي

ف الشعب التا�لندي، ال س�ما الباحثون والمبدعون ورواد األعمال من  .4 تُبث إدارة المل��ة الفك��ة الو�ي بالمل��ة الفك��ة بني
 :  خالل أ�شطة وقنوات مختلفة ع� النحو التا�ي

                                                
ي ال��بو. اآلراء   *

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ف ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلف وال تع�بّ بال�ف
 الواردة �ف
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 .  إ�شاء المركز االستشاري للمل��ة الفك��ةألف
 
ي عام أ�شأت إدارة المل��ة الفك��ة  .5

كوحدة خدمة شاملة ُتقدم المشورة   2021المركز االستشاري للمل��ة الفك��ة �ف
ون�ة ومنها  ة واإلل��ت ف ع�ب القنوات المبا�ش ي جميع مجاالت المل��ة الفك��ة لألشخاص المهتمني

والمعرفة �شأن المل��ة الفك��ة �ف
دم المركز االستشاري للمل��ة الفك��ة بصفة شه��ة وسائل التواصل االجتما�ي مثل ف�سبوك و��ستغرام وت���ت والين. و�ق

اءات. وتتوقع إدارة  70قض�ة مل��ة فك��ة، وأ��� من  800استشارات �شأن أ��� من  ي المائة منها يتعلق بالعالمات التجار�ة وال�ب
�ف

ا للمل��ة الفك��ة، سيتمكنون من إ�شاء مل� ا كاف�� �ة فك��ة قّ�مة �مكن �س��قها المل��ة الفك��ة أنه عندما �كتسب الناس فهم�
 وتحقيق إيرادات للفرد والدولة. 

 . إ�شاء شبكة من مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكاراء ب
 
ي  .6

ي مناطق مختلفة  10، وقعت إدارة المل��ة الفك��ة مذكرة تفاهم مع 2021أغسطس  13�ف
مؤسسات للتعل�م العا�ي تقع �ف

، نفذت إدارة المل��ة الفك��ة أ�شطة مختلفة مع من البالد إل�شاء شبكة من مرا�ز دعم التكنو  ف لوج�ا واالبتكار. ومنذ ذلك الحني
اءات باستخدام قواعد ب�انات  ي ال�ب

أعضاء الشبكة لتك��ن ال�فاءات المتعلقة بالمعرفة العامة بالمل��ة الفك��ة و�دارتها والبحث �ف
اءات المجان�ة والتجار�ة. ونتوقع أن �قدم كل مركز لدعم ال تكنولوج�ا واالبتكار المشورة �شأن المل��ة الفك��ة ع� قدم المساواة ال�ب

ي منطقته. 
ا للمل��ة الفك��ة �قصدە الباحثون ورواد األعمال كل �ف  مع المركز االستشاري للمل��ة الفك��ة وأن �صبح مركز�

و�ــــج لألفكار) The Pitchingتنظ�م برنامج تلف��ون الواقع الُمس� . �مج  (ال�ت
 
ي كث�ي من األح�ان، أعدت إدارة المل��ة الفك��ة برنامج تلف��ون  .7

ا بأن المل��ة الفك��ة �صعب ع� الجمهور فهمها �ف
�
اف اع�ت

ا لدى الجمهور من  The Pitchingالواقع الُمس� ي تل�ت رواج� امج الىت و�ــــج لألفكار)، والغرض من ذلك االستفادة من نوع�ة ال�ب (ال�ت
ي العرض، �جتاز  أجل تثق�فه �شأن المل��ة

ف من قطاعات صناع�ة مختلفة  20الفك��ة. وللمشاركة �ف من رواد األعمال المرشحني
. وخالل كل حلقة من الحلقات الست، ينقل المشاه�ي  ف مون إ� أر�عة فرق، كل ف��ق �قودە أحد المشاه�ي التا�لنديني ا وُ�قسَّ اختبار�

ا من رسائل المل��ة الفك��ة الهامة بط��قة مبسطة لجذب ا نتباە الجمهور �شكل فعال. واستفادت إدارة المل��ة الفك��ة أ�ض�
ي موسمه األول. 

ي مشاهدة �ف
نت، مثل يوتيوب وف�سبوك، لتوسيع نطاق جمهور العرض ح�ث حقق أ��� من مليويف  منصات اإلن�ت

ة . الد ون�ة ومبا�ش  ندوات إل��ت
 
ي  .8

ة. و�شمل تواصل إدارة المل��ة الفك��ة تنظ�م الندوات والمشاركة �ف ون�ة والمبا�ش تنظ�مها من خالل القنوات اإلل��ت
الندوات مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة، من مدخل عام إ� المل��ة الفك��ة إ� ص�اغة طلبات 

ف من مؤسسات البحث وال اءات، و�ستهدف جماه�ي مختلفة، مثل طالب الجامعات ورواد األعمال والباحثني  تط��ر، إلخ. ال�ب

 إعادة تصم�م منصة "سوق المل��ة الفك��ة" . هاء 
 
ي منصة  .9

ا ألهم�ة �س��ق المل��ة الفك��ة، أعادت إدارة المل��ة الفك��ة تصم�م تج��ة المستخدم/واجهة المستخدم �ف إدرا��
ي االستخدام. وُتعد منصة "سوق المل��ة 

ي المل��ة "سوق المل��ة الفك��ة" الحال�ة لتكون أ��� سهولة �ف ا �مكن منشىئ
�
الفك��ة" مكان

. كما تروج إدارة المل��ة الفك��ة لمنصة "سوق المل��ة  ف �ن المحتملني ف المش�ت الفك��ة من عرض أعمالهم لتسه�ل التوفيق بينهم و�ني
فك��ة) واتحاد الفك��ة" لدى األوساط المعن�ة المحتملة، مثل المؤسسات التعل�م�ة ومؤسسات البحث والتط��ر (بائعو المل��ة ال

و المل��ة الفك��ة).   الصناعات التا�لند�ة وغرفة التجارة التا�لند�ة (مش�ت

 
�
 الط��ق إ� األمام . ثالثا

ستواصل إدارة المل��ة الفك��ة تنف�ذ مختلف أ�شطة التوع�ة بالمل��ة الفك��ة الموجهة إ� عامة الجمهور، ح�ث ترى أن  .10
ي مستدام للمل��ة الفك��ة، وهو ما سيؤدي بدورە إ� إ�شاء تع��ز فهم المل��ة الفك��ة أمر مهم إلر  ساء أساس قوي لنظام إ�كولو�ب

 ابتكارات محل�ة وتكنولوج�ات متقدمة بما يتما�ش مع النتائج المنشودة لس�اسة "تا�لند أر�عة". 

 
 [نها�ة الوث�قة]
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