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  فيما يتعلق بالتقليد يف هنغاريا مواقفهمو عن وعي املستهلكني دراستان استقصائيتان

يدةمن إعداد ية الفكريةيزتا توث،/ لسـ ا نغاري  تب ا يد، ا نة اBلس الوطين ملاكحفة ا للملك أ هملك تقل لي  *لم

 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

يد  .1 تعلقة مباكحفة انهتااكت  NBACلتقلإن اBلس الوطين ملاكحفة ا سائل ا تعامل مع ا ئة تعاوية  نغارX هو  مليف  مل ت ن ي هه
ية الفكرية،  يذ خطط العمل اليت تاكحف امللكحقوق ا تقوشارك يف إعداد و لت شئ هذا اBلس عام . ليدتنف ، وهو 2008نوقد أ

ية يضم  سات حكو ممؤ ية الفكرية وحاميهتا، ويضم أيضا خمتصة س نظامت األطراف الفاعv مللكتعمل يف جمال ا ميف األسواق و
ية الفكرية شارك يف حامية ا ية  مللكية  ت ن yيل توىل إدارة أمانة اB. متث ية الفكرية هو ا|ي  نغاري  تب ا يوا للملكه لس الوطين لملك

يد، ا|ي  يص لك من جانيب لتقلملاكحفة ا تقلثل هدفه يف  يدسوقالعرض والطلب يف يمت يل معرفة مواقف . لتقل ا سبويف 
هم  نغاريني وآراهئم وسلو سـهتلكني ا كا ه يد، أجرى اBلس العديد من لمل تعلق  تقلف�  سـهتلكنيا�لي ية  تقصا للمراسات � ئ . سـ

تاجئ  نوتلخص هذه الويقة  تنيا�رث تا تني ا تني ا تقصا تني � يا ل هم سـ لسـ مل  :يئ

سـهتلكني  .أوال  ية  تقصا للمدراسة ا ئ نغارX"عنوان بسـ يد يف  ها  ؛"لتقل

يا  ية  .ن� تقصا ئدراسة ا همو عن وعي الطالب عىل اإلنرتنتسـ يد قفموا تعلق  تقلف�   .لي

                                                *
ست لرضورة آراء األمانة    ياآلراء املعرب عهنا يف هذه الويقة يه آراء املؤلفة، و بوالعامة لث  .يأو ا�ول األعضاء يف الو



WIPO/ACE/8/4  

2 

 

سـهتلكني     ....أوالأوالأوالأوال ية  تقصا سـهتلكني دراسة ا ية  تقصا سـهتلكني دراسة ا ية  تقصا سـهتلكني دراسة ا ية  تقصا للمدراسة ا ئ للمسـ ئ للمسـ ئ للمسـ ئ نغارX""""ععععنوان نوان نوان نوان ببببسـ يد يف  نغارXا يد يف  نغارXا يد يف  نغارXا يد يف  ها هتقل هتقل هتقل     """"للللتقل

يد اكن اBلس .2 ية لتقل الوطين ملاكحفة ا تقصا ئأول من در بإجراء دراسة ا توى الوطين متثيليةسـ سـهتلكني عىل ا سـ  ملللم
يد  تعلق  تقلف�  بحت هذه ا�راسة . 2009عام لي بعا عرفاصوقد أ  .20121 و2011 و2010أعوام تكرر يف مت 

ية األوىل عام  .3 تقصا ئركزت ا�راسة � سـهتلكني فمواقف عىل 2009سـ رشطي  ،قطمل ا سؤال ا بطرح ا ل شرتى "ل تهل 
ية اليت أجريت أعوام "؟ت مق¯ةمنتجا تقصا ئ، أما ا�راسات � تعلق 2012 و2011 و2010سـ  vئ نت أ ت، فقد  سـ تضم

سـهت±،  نة  للمشرتXت  ي بادئمعمب ية يف مقابل ا ملبطريقة تعكس املامرسة ا هور يف . لفعل هم أفضل لرأي ا ية الوصول إىل  مجلو ف بغ
يد،  توسع يف دراسة لتقلا تجات اليت حتمل عالمات جتارية2011لمت ا ية وأصا· ا ئv عن أ شمل أ ية  تقصا ن � مه سـ ت ئ ملسـ ، ل

تصادية ئv جديدة عن 2012ويف . قوأيضا عن أثر األزمة � يفت أ سـ، أ تخديم اإلنرتنت مواقفض ية املادة  إزاءمسـ  حملما
 .حق املؤلفوجب مب

ية، ميكن ا .4 تقصا بقا ل¯راسات � سـو ئ سـ ند توفرهاط سابقة  ياÀت األعوام ا ية مبقارنة  تا تاجئ ا عتخالص ا ل ب ل ل  .لن

تجات املق¯ة )أ( نغاريني ال ميانعون رشاء ا سـهتلكني ا نربع ا ه ململ  ل

سـهتلكني بياÀت، لاوفقا ألحدث  بول ا ملاخنفضت درجة  ق
تجات املق¯ة   مقارنة لعام 2012 يف بصفة عامةملنواهyÈم 

سابق  شلك (لا يب هو  .)1لا بحث أن ا ترب ا تجوقد ا ل ملسـع
تجات مق¯ةل مسـتعدخشص " إذا اكن ال يرفض رشاء " منرشاء 

تجات املق¯ة،  بة Ï احÈالملنا تج مق¯  ترب رشاء  سـو ن لنيع ا  قامئم
ئا نحت Ï الفرصة |Ö قد يفعÕ يف أي وقت شيأو  ويف . سـإذا 
ئة 2010 بني  ملائة24لف، مشلت هذه ا  ملائة 19(ملسـتجي من ا

تصادي غري – 2011؛ أما يف ) ملائة5+  بب الوضع � ق رمبا  بس
ملائة3 +  ملائة27 ( ملائة30ارتفع الرمق إىل فقد  –املوايت   .(

يال، 2012ويف  ملائة27ال ميانع حيث : قلتراجع هذا �جتاه   
تجات مق¯ة بني رشاء  نمن ا مي  من  ملائة22إن . ملسـتج

بني  تج مق¯ احÈال قامئا؛  2012يف ملسـتجيا نتربون رشاء  ميع
بة  ويف الوقت .  يف عام واحد ملائة5بنسـوقد اخنفض هذا الرمق 

بة نفسه،  تجات املق¯ة نسـارتفعت  بلون ا ملنمن  دون تفكري إىل يق
 .2010كام يف   ملائة5

شارااألوسعاملالبس املق¯ة يه  )ب(  نت ا

بة أ .5 سابق، اخنفضت  سـمقارنة لعام ا ها " رمبا"لوئك ا|ين نل تجات اليت  ئات ا تجات مق¯ة يف لك  مشلشرتون  نف ن ملي م
بحث يف  شلك  (2012لا ية، فإن املالبس املق¯ة يه ). 2لا تقصا تجات اليت مشلهتا ا�راسة � ئات ا ئومن بني  سـ ملن األوسع ف

شارا لك عام بني هذا العام، . نتا بة أقل مما يف العام ملسـتجيوقد أبدى نصف ا تعدادا، املايضنسـويه  رشاء مالبس سـا ل 
شلك غري قانوين؛  نصف اآلخر فقد رفض ذÖ رفضا قاطعابجديدة حتمل عالمات جتارية  سابقة، . لأما ا لوكام يف األعوام ا

سـهتلكني  بارها مق¯ةملفإن ا ية  تجات غري األ نظرون دامئا إىل ا تيف حا· املالبس ال  صل ن عي ناس قد يرفضون . مل لفرمغ أن ا
تلفةملرشاء ا نظرون إىل املالبس بطريقة  خمتجات املق¯ة، إال أهنم  ي  .ن

                                                
هد   1 نة  TÁRKI Research Instituteاث لألحبèريك معأجرى  ية  تقصا يدراسة ا ئ  . خشص1 000مؤلفة من متثيلية لعسـ

شلك  تجات مق¯ة وأنت تعمل :1لا تجات مق¯ة وأنت تعمل  هل شرتي  تجات مق¯ة وأنت تعمل  هل شرتي  تجات مق¯ة وأنت تعمل  هل شرتي  ن هل شرتي  نت نت نت سواء سواء سواء سواء ((((أهنا مق¯ة أهنا مق¯ة أهنا مق¯ة أهنا مق¯ة ممممت
تجات غري قانوية أو  تجات غري قانوية أو اكنت  تجات غري قانوية أو اكنت  تجات غري قانوية أو اكنت  ناكنت  ن نن ن نن ن نن ن من مم مم مم  ثقة  ثقة  ثقة  ثقة موضعموضعموضعموضع    لللليسيسيسيسسوخة أو من مصدر سوخة أو من مصدر سوخة أو من مصدر سوخة أو من مصدر م
شلك غري قانوين ها  شلك غري قانوينأو مت تزن ها  شلك غري قانوينأو مت تزن ها  شلك غري قانوينأو مت تزن ها  ببببأو مت تزن     ؟؟؟؟))))يليليليل
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شرتي  .6 نغاريني عطورا أو يال  ية/ مدجمةاأقراصلهمعظم ا يديو ر مقأقراص  ، مصدرها غري موثوق يف أو برامج حاسوب ف
مت± هبذه الطريقة نسـبة ا|ين ال يرون ما يضري يف كام أن  ملائة8بنسـبة مثال،  ،يف حا· املالبس (2012اخنفضت يف لا  ،

ية/األقراص املدجمةيف حا· العطور، أما يف حا· أيضا   ملائة8بنسـبة و يديو الر مقأقراص ا ويف الوقت ).  ملائة4فبنسـبة  لف
تجات مق¯ة يف أي وقت، نفسه،  رشاء  تعداد  بة أوئك ا|ين قد يكون �هيم ا ثري لالهÈم أن  نفإنه من ا سـ ل سـ ممل ل دون ن

تعلتفكري تجات ي، ف�  بةقد زادتملنق هبذه ا سابق ملائة2-1 بنسـ   .ل مقارنة لعام ا

بارش عىل الصحة، أي األغذية  .7 تجات ذات األثر ا ثل ا ملو ن يةملمت يدال تحرضات ا نوا لص نفصv، ملسـ مئة  ويرفض حوايل . ف
ية من مصدر غري ملائة90 ية اآل يدال تحرضات ا بني رفضا قاطعا رشاء األغذية وا ت من ا ن لص سـ ملي ترب  أصيل، ملسـتج تعواليت 

Öناء عىل ذ سـهتلكني أشد هذا العام يف هذا الصدد مقارنة لعام . بخطرة  نرصمملوقد اكن موقف ا نسـبة ا|ين ن إ؛ إذ ملا
تجات  ال ية منميانعون رشاء  يدال ية و نغذا ص ملائة2بنسـبة اخنفضت  مصدرهاغري موثوق يف ئ . 

شلك  ية؟هل هل هل هل : 2لا تا تجات ا يد ا ية؟شرتي  تا تجات ا يد ا ية؟شرتي  تا تجات ا يد ا ية؟شرتي  تا تجات ا يد ا لشرتي  ل ن تقل لت ل ن تقل لت ل ن تقل لت ل ن تقل     ململململت

    الالالال    رمبارمبارمبارمبا    نعم، يف أي وقتنعم، يف أي وقتنعم، يف أي وقتنعم، يف أي وقت    

تج تجئة ا تجئة ا تجئة ا ململململننننئة ا     2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    فففف

 50 43 60 31 39 26 18 16 14    املالبساملالبساملالبساملالبس

 72 65 75 18 26 17 9 8 8    العطورالعطورالعطورالعطور

ية////األقراص املدجمةاألقراص املدجمةاألقراص املدجمةاألقراص املدجمة يديو الر يةأقراص ا يديو الر يةأقراص ا يديو الر يةأقراص ا يديو الر مقمقمقمقأقراص ا  72 70 76 18 22 15 8 6 9    لفلفلفلف

 76 71 79 14 19 13 7 6 7    برامج ابرامج ابرامج ابرامج احلحلحلحلاسوباسوباسوباسوب

يةاملواملواملواملو يةاد الغذا يةاد الغذا يةاد الغذا  89 87 92 8 10 6 2 2 2    ئئئئاد الغذا

 94 92 95 4 6 4 1 1 1    األدويةاألدويةاألدويةاألدوية

 

باب )ج( تجات املق¯ةلشـا رشاء ا بوال  ملن مه األكرث  ل  ق

ية حترت  .8 Èتطالعات الرأي أيضا العوامل �ج عا ية  –سـ تعلمي(فا�ميغرا سن وماكن اإلقامة وا لا قد تؤثر عىل اليت ) ل
تجات املق¯ة رشاء ا تعداد  ن� ملسـ  .ل

تقدم يف  .9 ناقص مع ا تجات املق¯ة  تة مفادها أن الطلب عىل ا يقة � ناك  لفعىل مدى أعوام، اكنت  ي ن ب ته سنملحق سنا سنا سنا . للللا
ية، غري أن 2012 ويف يفا �ى لك اBموعات ا تجات غري قانوية اخنفاضا  رشاء  تعداد  ن، اخنفض � سطف ن ن لسـ م باب ل لشـا

بوالمه يزالون  ال تجات يف 30 ممن تقل سـهنم عن  ملائة38فبي� أبدى . قاألكرث  ، ارتفعت هذه 2010ملن عاما اهÈما هبذه ا
بة إىل تايل، مث اخنفضت إىل  ملائة42 لنسـا ملائة36 إىل  ملائة33وقد تغري هذا الرمق من . 2012 يف  ملائة34ل يف العام ا  

ملائة9 مث إىل  ملائة18 إىل  ملائة11  عاما، ومن45 و30 �ى ا|ين ترتاوح سـهنم بني 2012 يف  ملائة32 مث إىل  
 . عاما60 �ى من تزيد سـهنم عىل 2012 يف
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ية/احÈل رشاء خشص ما لألقراص املدجمةكام أن  .10 يديو الر مقأقراص ا شخص أصغر املق¯ة  لف ليكون أكرب لكام اكن هذا ا
بابمن   ملائة43من ال ميانعون رشاء هذه األقراص املق¯ة مه ن حيث إ. سـنا  من  ملائة31، و) عاما30أقل من  (لشـا

سن  توسطي ا لصغار  سن  ملائة19، و) عاما45 و30بني (م توسطي ا بار  ل من  بار  ملائة6و)  عاما60 و45بني (مك ك من 
سن  بري أيضا عىل الطلب عىل ).  عاما60أكرب من (لا سن تأثري  كويس من املفاجئ أن يكون  لل برامج احلاسوب اليت يمت ل
هانسخها ناهذه الربامج يكولخشص ما فاحÈل رشاء . يل وتزن شخص أصغر  سـن أكرب لكام اكن ا  من  ملائة36ن حيث إ ،ل

باب سن، و ملائة26، ولشـا توسطي ا ل من صغار  سن، و ملائة15م توسطي ا بار  ل من  سن ال ميانعون  ملائة3مك بار ا ل من  ك
ها ومرشاء  نسختجات احلاسوب اليت يمت  هان  .يلتزن

هم اآلخر هو ا�ميغرايف –ملؤرش �جÈعي وا .11 تجات املق¯ة أو ، ماكن اإلقامةماكن اإلقامةماكن اإلقامةماكن اإلقامةمل ا رشاء ا تعداد  نويعين هذا أن � ملسـ ل
سن، عىل  متد، إلضافة إىل ا نة  لاملقر نه ا|اإلقلمييعص نغارX يقطي  يب يف  ه ا يهونوع ملسـتج يش  ساكين ا|ي  تجمع ا فا يع ل . ل

شون يف اجلزء لوبصفة عامة، ميكن القول بأن أوئك ا| نغارX األوسطيعيين  ست(ه من  عوامص ويف ) بمبن فهيم ساكن بودا
تجات املق¯ة؛ يف حني  املقاطعات رشاء ا بوال  ملنمه أكرث  ل تجات يف األقالمي إزاء  املواقفتتذبذب ق ساكية ملنهذه ا تجمعات ا نوا ل ل

ية غري املوثوق يف . األخرى يدال تحرضات ا نوالطلب عىل األغذية وا لص توسط بني ساك صدرهامملسـ ثريا عن ا مليزيد  ن ك
ست  توسط : األغذية(ببودا ست  ملائة10ملا يةملاو؛  ملائة 18ب و�ى ساكن بودا يدال نتحرضات ا لص توسط : سـ ملائة5ملا  

ست  ملائة9بو�ى ساكن بودا .( 

تعلميميميميويؤثر  .12 تعلا تعلا تعلا تجات املق¯ة عىل حنو للللا املالبس والعطور املق¯ة أقل من فالطلب عىل . مثري لالهÈمملن عىل الطلب عىل ا
توسط بني  يةاحلاصلني عىل ملا رشاء األقراص املدجمة، علمدرجات  بوال  ها بأهنا أكرث  سم هذه اBموعة  ليف حني  نف قت س أقراص /ت
ية يديو الر مقا توسطأعىل من  وبرامج احلاسوب املق¯ة مبعدالت لف  .ملا

سـهتلكني  )د( ملمخس ا تعداد ُ ل�هيم ا  نادر غري قانوية من مصلتزنيلسـ

ية،  .13 تخدام املواد اإلبدا تعلق  عف�  سـ نة فإنه ي يدية"صإلضافة إىل القر نفذ يف –" لتقلا  اليت   اكن من –مادي شلك ت
ية الفكرية  تعلق نهتااكت حقوق ا  vئ ية أ تقصا مللكالرضوري أيضا أن تطرح يف ا�راسة � ت سـ ئ سـ  .عىل اإلنرتنتُ

بة ا|ين  .14 يقى وبرامج احلاسوب من مصادر غري قانوية يرفضونال نسـاخنفضت  ن تزنيل األفالم واملو من عىل اإلنرتنت سـ
ئة أيضا ي).  ملائة19(ُإىل اخلمس هذا العام )  ملائة26(الربع يف العام املايض  باب يف املقدمةلفويف هذه ا يل ا لشـأيت  : ج

تعداد للحصول30ممن تقل سـهنم عن  ملائة 35ن حيث إ ثري . نواد من مصادر غري قانويةامل عىل سـ عاما �هيم ا ملومن ا
يني  ). 2011يف  ملائة 40 مث اخنفض إىل 2010يف  ملائة 46حيث اكن (ضلالهÈم أن هذا املؤرش اخنفض يف العامني املا

سب األقالمي،  سمة  سابقة،  ية اليت أجريت يف األعوام ا تقصا حوتوحض ا�راسات � مق ل ئ شون يف وسطسـ  يعيأن ا|ين 
Xنغار شون يف أجزاء أخرى من  بة أعىل ممن  ثلون   Xهنغار ي سـ مي يعه برية أيضا. ن سني  تالفات بني ا ككام أن � جلن تعداد: خ  سـفا

ثريا عىل الرجال  كتزنيل املواد من مصادر غري قانوية يزيد  ن تعداد ل ساءسـا  .لنا

نغاريني  ملائة 14 )ه( سـهتلكني ا همن ا  م املايضمنتجات مق¯ة خالل العااشرتوا لمل

سـهتلكني، مواقفإلضافة إىل  .15 تعمل مل ا نةسـا بحث أيضا عن أفعال  يا تاجئ . معل شلك (للنووفقا  ملائة 14، قام )3لا 
تج مق¯ مرة واحدة عىل األقل  رشاء  بني  نمن ا مي ب سابقيف ملسـتج بني عدة  ملائة 9حيث قام بذÖ . لالعام ا ملسـتجيمن ا

بة أعىل مبقدار وه. مرة واحدةمهنم  ملائة 5مرات و نغاريني  ملائة 13ا|ي أقر ، 2011مقارنة هبا يف  ملائة 1لنسـذه ا لهمن ا
تجا مق¯ا مرة واحدة عىل األقل يف ذÖ العام منيه بأهنم اشرتوا   .ف
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شلك  تجا مق¯ا : 3لا تجا مق¯ا هل اشرتيت  تجا مق¯ا هل اشرتيت  تجا مق¯ا هل اشرتيت  سوخا أو من مصدر ((((ممممننننهل اشرتيت  سوخا أو من مصدر سواء اكن غري قانوين أو  سوخا أو من مصدر سواء اكن غري قانوين أو  سوخا أو من مصدر سواء اكن غري قانوين أو  شلك غريلللليس موضع ثقة يس موضع ثقة يس موضع ثقة يس موضع ثقة ممممننننسواء اكن غري قانوين أو   Õشلك غريأو مت تزني  Õشلك غريأو مت تزني  Õشلك غريأو مت تزني  Õببببأو مت تزني    
     العام املايض؟ العام املايض؟ العام املايض؟ العام املايض؟يفيفيفيف) ) ) ) قانوينقانوينقانوينقانوين

 

 

 

 

 

 

 

بمقدار ما اشرتاه وإجامال، ميكن القول بأن  .16 تجات املق¯ة يف ن وملسـتجيا توسط من ا نيف ا يساوي تقربا  2012ململ ي
سابق مترا يف يف صدارة القامئة، ظلت املالبس ورمغ أن . لمقدار ما اشرتوه يف العام ا نا  ناك  مسـفإن  سـ  2010ففي : فئهتاحته

بة إىل  ملائة 20 عرتفا بني بأهنم اشرتوا مالبس مق¯ة، مث اخنفضت هذه ا سـمن ا ني لتج  15، وإىل 2011يف  ملائة 17ملسـ
ية واألغذية . 2012يف ملائة  يدال تحرضات ا ية زاد لألسف يف حا· ا تجات غري األ نلكن الطلب عىل اسـهتالك ا لص سـ صل ملن مل

شلك (  .)4لا

شلك  شرتون اننننسـسـسـسـبة بة بة بة : 4لا شرتون امن  شرتون امن  شرتون امن  تجاتموزعني موزعني موزعني موزعني ململململننننتجات املق¯ة تجات املق¯ة تجات املق¯ة تجات املق¯ة ييييمن  ئات ا تجاتسب  ئات ا تجاتسب  ئات ا تجاتسب  ئات ا نسب  نح نح نح ململململح     فففف

 

 

 

 

 

 

 

تجات مق¯ة واملعدالت  .17 شلك ملحوظ بني من اشرتوا  بة  نالغا ب سابق يه مل ساكن معدالت لعدة مرات يف العام ا
ست و بابببودا  .لشـا

تجارية .18 شوارع واحملالت ا تجات املق¯ة يه األسواق وا ية  بني، فإن املصادر الر لووفقا  ل ن سـ للمي ي ئتج بة . للمسـ نسـأما 
ـي  شرتXت عرب اإلنرتنت  فها يةمل يديو الر تجات العطور واألقراص املدجمة وأقراص ا ئات  مقبرية يف  ن لفك .  وبرامج احلاسوبمف

2010 2011 2012 
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شلك غري قانوين  سوخة واملزن·  ية ا يديو الر با ما يمت احلصول عىل برامج احلاسوب واألقراص املدجمة وأقراص ا بوغا ن مق ملل من لف
 .األصدقاء أو املعارف

تزنيل من مصادر غري قانوية طريقة شائعة للحصول عىل املواد  )و( نا ية مبل  حق املؤلفوجب حملما

يةاألعوام األخرية، خالل  .19 يو ياة ا بح احلاسوب واإلنرتنت جزءا من ا مأ ل حل تخدمون اإلنرتنت فثلثا . ص بني  سـا يي ملسـتج
بكة تصل  بني  يا، وربع ا شـيو ي لي ملسـتج بوعم تارباطا ودرجة تكراره اإلنرتنت تصفح سامت ط تربتو. سـ عدة مرات خالل األ

سن  لويقا  تخدام شديد �رتفاع لشـباب لل ُوقد جس. واملؤهالتث توزيع اجلغرايف، فإن ).  ملائة87(سـمعدل ا سب ا لأما  ح
ست  شاطا)  ملائة66 (عوامص املقاطعاتوساكن )  ملائة69(بساكن بودا  .نمه األكرث 

نة .20 يقى، صوأكرث املواد تعرضا للقر نغارX يه املو سـ بني ساكن  يةوه تب الر مقتلهيا األفالم وبرامج احلاسوب وا ووفقا . لك
ية،  تقصا ئل¯راسة � يح بصفة عامة أن من سـ تزنيل غري القانوين ميارسون لصحفإنه من ا يسـتخدمون هذه الطريقة أكرث من لا

تخ ملائة 17وقد ذكر . مرة للحصول عىل املادة اليت يريدوهنا يقى عىل اإلنرتنت ديم اإلنرتنت أهنم مسـمن  متعوا إىل املو سـا سـ
هم أهنا من مصدر غري قانوين بة من فعلوا ذÖ عدة مرات . علممرة واحدة أو أكرث رمغ  نسـيث اكنت  بة من  ملائة 13ح نسـو

تخديم اإلنرتنت  ملائة 12قام كام .  ملائة4فعلوا ذÖ مرة واحدة  ية مسـمن  سـيقتزنيل مواد مو ؛ نقانويةادر غري مص منب
بار  نة ملائة 8عتوميكن ا يقى املقر تظمني للمو تخديم اإلنرتنت مزنلني  صمن  سـ ن مسـ صادر غري ذات املأما مواد األفالم . م

ها ال تزن يلقانوية فقد قام  ب تخديم اإلنرتنت؛ وميكن القول بأن  ملائة 11ن تخديم اإلنرتنت مزنلني  ملائة 7مسـمن  مسـمن 
نو هذه ا لتظمني  لن تخديم اإلنرتنت  ملائة 5وقام . عية من املوادم ، يف نقانويةمصادر غري من لحاسوب لبتزنيل برامج مسـمن 

تب  تزنيل ا لكحني قام  بني ملائة 4نقانوية الصادر غري ذات املب تخديم اإلنرتنت وفقا  يمن  تجسـ  .للمسـم

نازل انقانوية الصادر غري ذات املوعادة ما يمت تزنيل املواد  .21 ملداخل  هموهو ما ذكره سـتخدمني، م واملاكن . سأربعة أخام
تخدمني تاره مخس ا يار ا|ي ا تاد اآلخر هو مزنل أحد األصدقاء، وهو ا سـا خل ململع بة أماكن العمل . خ نسـلكن ال ميكن إغفال 

يث قال  هم ملائة 7حأيضا؛  تزنيل مواد غري قانوية أيضا يف أماكن  بني إهنم قاموا  معلمن ا ن ب  .ملسـتجي

تاحةوقد اكن  .22 تعداد ل¯فع مقابل املواد ا تزنيل ا سؤال عام إذا اكن �ى من قاموا  ثري لالهÈم ا ملمن ا سـ ل ل ، وهو سؤال مل
يه ردا واحضا إلجياب بني  ملائة 11 علأعطى  شلك (ملسـتجيفقط من ا بني فلن . )5لا إال " حيرروا الفاتورة"ملسـتجيأما ربع ا

ثري سعر يقل  تج  كإذا اكن ميكن رشاء ا ب تجزئةملن بني  ملائة 43يف حني ال خيطط . لا عن سعره احلايل يف سوق ا ملسـتجيمن ا
Àتاحة ميكن احلصول مهنا عىل املواد اليت يريدوهنا جما ية  ناك مواقع إلكرتو يا ما دامت  مل¯فع هنا ن ه  .ئ

 

شلك  تعداد ل¯فع مقابل تزنيل املواد من مصدر قانوين عىل اإلنرتنت؟: 5لا تعداد ل¯فع مقابل تزنيل املواد من مصدر قانوين عىل اإلنرتنت؟هل �يك ا تعداد ل¯فع مقابل تزنيل املواد من مصدر قانوين عىل اإلنرتنت؟هل �يك ا تعداد ل¯فع مقابل تزنيل املواد من مصدر قانوين عىل اإلنرتنت؟هل �يك ا     سـسـسـسـهل �يك ا
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تجات املق¯ة )ز( رشاء ا ملنا�افع الرييس  ل سعر األقل: ئ  لا

ها عىل اإلطالق يف  .23 ية  تجارية ال أ تجات؛ فالعالمات ا ند رشاء ا تجارية  نغاريون لعالمات ا لال هيمت الزئن ا مه ل ن ع ل مله ل
بني  شلك (ملسـتجينظر نصف ا تج حيمل عالمة جتارية ُومخ. )6لا ثون عن  بني فقط  يس ا ن بح معي ي متج وعادة ما يكون  ،نةملسـ

بابهؤالء من  ثانوية أو ساكن العامصة لشـا يا، وأوئك ا|ين ال أما . لأو خرجيي املدارس ا ناطق األفقر  لساكن ا س بمل يزيد ن
تجارية تقل عن  تجات ذات العالمات ا سن، فإن معدالت اهyÈم  ية، وبار ا تدا � vلهم ا�رايس عىل املرح ن ل ك ئ ملب حتصيل

توسط ي� . ملا تجارية بو تجات ذات العالمات ا لأقر نصف من يفضلون ا سونه جيب أن يكون 2011يف يتقربا ملن يلب بأن ما 
بة إىل  يا، اخنفضت ت± ا سـأ نغارX . يوال زال ثلهثم تقربا يرى أن هذا األمر ال هيم. 2012يف  ملائة 40لنصل هوساكن وسط 

بابو ية مه ا|ين يولون أكرب قلشـا ية لألصا·لعلم وحاملو ا�رجات ا  .مهدر من األ

شلك   6لا

ئأوافق جزيا، وال أوافق جزياأوافق جزيا، وال أوافق جزياأوافق جزيا، وال أوافق جزياأوافق جزيا، وال أوافق جزيا    أوافقأوافقأوافقأوافق     ئئ ئئ ئئ     ال أعرفال أعرفال أعرفال أعرف    ال أوافقال أوافقال أوافقال أوافق    ئ

 %1 %53 %24 %22 هيمين أن تكون مالبيس وأحذييت من عالمات جتارية

تجات ذات هيمين أن يكون ما أرتديه من  ياملنا تجارية أ صلالعالمات ا  %2 %31 %27 %40 ل

تجات املق¯ة  .24 شرتون ا نغاريني  سـهتلكني ا نوشري األرقام بوضوح إىل أن ا ي ه مل ملت تقد . لألن سعرها أقل ويس جلودهتال يعو
سم  ملائة 60 ية  تجات األ نغارX أن ا تمن ساكن  صل ن ته يد مل تأ ك شلك (جبودة أفضل من املق¯ة ل  .)7لا

بني  .25 ية العظمى من ا يوترى الغا تجب تج األصيل يكون مرحبا أكرث يف هناية املطافختأن ا)  ملائة69(ملسـل لكن . ملنيار ا
بة تعرب عن اخنفاض قدره  سابق ملائة 4لنسـهذه ا ية أخرى، ترى . لمقارنة لعام ا À ملائة 9حومن، كام يف العام املايض،  

ية نافس األ يع أن  تجات املق¯ة  صلأن ا ت تط سـن  .تمل

نة وراء رشا .26 تطرق إىل ا�وافع الاك ند ا مو ل تجات غري القانوية، ع نء ا بون يؤيدملن �فرتاض القائل بأن ت± ملسـتجي ا
تصادية، فإن ية يف األساس، ونظرا لألزمة � قا�وافع ما تجاتأكرث أشخاص ه من املرحج أن يضطر ل  5و. ملنإىل رشاء ت± ا

بني ال يوافقون عىل هذا �فرتاضملائة   .ملسـتجيفقط من ا

شلك   7لا

ا، وال ا، وال ا، وال ا، وال ئئئئأوافق جزيأوافق جزيأوافق جزيأوافق جزي    أوافقأوافقأوافقأوافق    
    ئئئئأوافق جزياأوافق جزياأوافق جزياأوافق جزيا

ال ال ال ال 
    أوافقأوافقأوافقأوافق

ال ال ال ال 
    أعرفأعرفأعرفأعرف

ية نفس جودة األ سم  تجات املق¯ة  صلا ب ت تن  %4 %60 %23 %13 مل

تج األصيل يكون مرحبا أكرث يف هناية املطاف يار ا نا ملت  %2 %9 %20 %69  خ

تصادية،  شرتون قنظرا لألزمة � منتجات مق¯ة أو ييزيد عدد األشخاص ا|ين 
يصة غري موثوق يف مصدره  اخر

73% 18% 5% 4% 
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ناس  )ح( يدلمعظم ا  لتقليعون أخطار ا

يقة أن أكرث من ثليث احلسإن  .27 يد هو يشء تؤيده  سليب العام إزاء ا حق �جÈعي ا تقل نغارXساكنلل  عىل يبقون ه 
باهون بص ملائة 10 املق¯ة طي الكÈن، وممشرتXهت باه. فقاهتم الراحبةيفقط مه من قد  تا من  يوقد اكنت  بس من ون ون

بني توايل،ملسـتجييفضلون الكÈن من ا تني هذا العام  ل، عىل ا يساو سابقام هلم ومن بني اBموعات األكرب . يتقربا ليف العام ا
بالغ ال تذكر نسـبة  تسـنا، اكن شرتXهتم املق¯ة اليت دفعوا فهيا  باهون  ُا|ين  م مب توسط  ملائة 13ي  10(مل، أي أعىل من ا

يل بني ساكن عوامص املقاطعات اك، يف حني )ملائة بة من يفخرون بصفقاهتم الراحبة من هذا ا بنت  لقسـ ثريا ن  7(كأقل 
ملائة.( 

بة ا|ين يرون أن وسائل  .28 يه  شري إ يد، وهو ما  ناس إىل مزيد من املعلومات عن أخطار ا تاج معظم ا سـوقد  ل ت تقل ل نحي ل
يل عن أخطار ا تقلاإلعالم امجلاهريية ال تذكر إال أقل ا يه يف العام ) ملائة52(يد للقل بة أقل مما اكنت  عل، رمغ أن هذه ا لنسـ

يد ملائة 19ويرى . املايض ية عن أخطار ا نني حيصلون عىل معلومات اك بني أن املوا تقلمن ا ط لي فتج شعرون . ملسـ يأما من 
ية هم ساكن املدن وحاملو ا�رجات ا يv جدا  لعلمبأهنم حيصلون عىل معلومات   .فقل

ية أيضا عن كشفت ا�راسو .29 تقصا ئة � يزي بني السـ تجاتلمتصعوت يف ا ن القانوية وغري القانويةملنا ُخفمس . ن
رش  تجات اليت  تفقون عىل أن ا بني  تُنا مل نتج ي ي يزي بني القانوين وغري القانوين مهناعرب ملسـ بة ا|ين ال . لمتاإلنرتنت ميكن ا نسـأما 

تعرف  ليعون ا تجات القانوية فقد بثقةيسـتط نعىل ا ينيظلت كام يه  ملن بار فقط أوئك . ضيف العامني املا نا يف � لوإذا و ت عضع
يزي بوضوح بني  يعون ا بني ا|ين  بة ا نفس  تعلق  سأ·، سرنى أن األمر  متا|ين �هيم رأي واحض يف ا تط ي سـ ب ي لمل سـ تج ين ملسـ

تجات  نون من ذÖملنا يعون ذÖ، وأوئك ا|ين  ية واملق¯ة، وهؤالء ا|ين ال  يمتكاأل ل تط ياÀ فقط يسـصل ومع ذÖ، فإن . حأ
سؤال نوا من إعطاء رد عىل هذا ا بني مل  لثلث ا يمتكي  .ملسـتج

تصادوعىل وجه العموم، يعي  .30 متع و� يد عىل ا ئv اآل�ر الضارة  سـهتلكون ا|ين و>ت إلهيم األ قا B تقل سـ حيث : للمل
بني  ملائة 63يعرف  سائر فادحة للمزياملسـتجيمن ا بب يف  يد  نأن ا خ يتستقل ملائة 8ية العامة، يف حني يعرتض عىل ذÖ ل 

بني هم من ساكن عوامص املقاطعات أو لوأوئك ا|ين . ملسـتجيفقط من ا ية العامة مه يف  يد عىل املزيا تأثري ا معظميقرون  ن تقل لب
ثانوية شلك هتديدا . لمدهنا وخرجيي املدارس ا يد  نغاريني تقربا أن ا سـهتلكني ا يويرى نصف ا تقل ي ه لمل تقد  ،للوظائفل يعيف حني 

يد ال يؤثر عىل سوق العمل،  ساكن أن ا تقلأقل من مخس ا لل ناك ُ شأنليس �هيم رأي حمدد ملائة 27هو بدي . ل يف هذا ا يو
ثري 30من تقل سـهنم عن  يا أكرب  بك عاما و يد عىل )  ملائة62(ع توسط الوظائفلتقللهتديد ا|ي يفرضه ا  53(مل مقارنة 

ي� )ملائة تغري تومقارنة لعام املايض، مل ).  ملائة48( عاما 60هذه العالقة أقل وضوحا �ى من تزيد سـهنم عىل تبدو ب، 
سـهتلكني؛ فقد اكن هذا رأي نسـبة  ثل هتديدا أيضا لصحة ا تجات املق¯ة  تقدون أن ا بني ا|ين  ملا مت ن يع ملي من  ملائة 67ملسـتج

بني يف العام املايض ورأي  ية نسـبةأما . م هذا العاممهن ملائة 68ملسـتجيا لصح أوئك ا|ين يرفضون فكرة األخطار ا ل
فهتجات املق¯ة  ملائة8 ـيللمن . 

شلك   8لا

ئئئئأوافق جزيا، وال أوافق جزيا، وال أوافق جزيا، وال أوافق جزيا، وال     أوافقأوافقأوافقأوافق    
    ئئئئأوافق جزياأوافق جزياأوافق جزياأوافق جزيا

ال ال ال ال 
    أوافقأوافقأوافقأوافق

ال ال ال ال 
    أعرفأعرفأعرفأعرف

باهاة به املنتجات ملا<هل توافق عىل أن مت±  ملق¯ة جيب أال يظل رسا، بل ميكن ا
 كصفقة راحبة؟

10% 14% 70% 6% 
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ئئئئأوافق جزيا، وال أوافق جزيا، وال أوافق جزيا، وال أوافق جزيا، وال     أوافقأوافقأوافقأوافق    
    ئئئئأوافق جزياأوافق جزياأوافق جزياأوافق جزيا

ال ال ال ال 
    أوافقأوافقأوافقأوافق

ال ال ال ال 
    أعرفأعرفأعرفأعرف

يد يل فقط عن أخطار ا تقلوسائل اإلعالم امجلاهريية تذكر ا  %4 %19 %25 %52 للقل

يقى أو برامج احلاسوب قد مت  سـمن املمكن معرفة ما إذا اكنت األفالم أو املو
نرشها عىل اإلنرتنت بوسائل قانوية  .ن

21% 22% 22% 35% 

ية العامة يد يرض أيضا ملزيا نا  %5 %9 %23 %63 لتقل

شلك هتديدا لتا ييد   %7 %17 %27 %49  أيضاللوظائفقل

سـهتلكني يد يفرض أخطارا أيضا عىل حصة ا ملا  %3 %8 %21 %68 لتقل

ناس  )ط( يديؤيدون لمعظم ا  لتقلفرض عقوبة عىل ا

نغاريني  .31 سـهتلكني ا هيرى أكرث من نصف ا ها جرمية)  ملائة58(لمل تجات املق¯ة وتوز يع ا يعأن  ن ملن يةتص نا ئ  ورمغ . ج
ثالثة موضع ا�راسة، فإن سـتجيبني ا|ين يؤيدون ذÖ ملانسـبة بذب تذ بني ما زالوا  ملائة 14لخالل األعوام ا ملسـتجيمن ا

ترب جرمية ضد القانون  تجات املق¯ة ال  يع ا يعند رأهيم أن  ن ب شلك (ملع  .)9لا

سـهتلكني فرض عقوبة أشد عىل  .32 تجات املق¯ةملويؤيد معظم ا قد اكن هذا هو احلال يف العام ، وملناملق¯ين وموزعي ا
بة سـاملايض ونفس ا توسط مكؤيدين . لنب ية عن ا بة ساكن عوامص املقاطعات أو املدن وحاميل ا�رجات ا ملوتزيد  لعلم نسـ

ية ومن لفرض عقوبة أشد،  تدا � vهم ا�رايس عىل املرح بة أوئك ا|ين ال يزيد  توسط  ئيف حني تقل عن ا ب ل سـ حتصيلمل ن
ب¯Xتيسكنون   .لا

تجات املق¯ة  .33 بني تقربا أن رشاء ا ثا ا نويرى  ي ي ملثل نظمة، ألنه ملسـتج يدمع زXدة دخل من يقومون مليدمع اجلرمية ا
شلك غري قانوين يع  ب ية هذا . لتصن يث يؤيد حاملو ا�رجات ا سؤال أساسا ملؤهالت؛  لعلموتأثر اإلجابة عىل هذا ا ل حت

تدايئ، يف حني يؤيده من ) ملائة66(ملتوسط ، وهو معدل أعىل من ا ملائة 75الرأي مبعدل  تعلمي � تفوا مبرحv ا با ل  مبعدل ك
ملائة58(أقل  .( 

تجات املق¯ة .34 ية عىل زئن ا سؤو شأن وضع ا نا واحضا  با باين اآلراء  نو ل مل ب ي ت ملت بني يف  ملائة 36فقد اكن . ت ملسـتجيمن ا
رشيع يعاقب زئن ا2010هنغارX يف  تحداث  مل يؤيدون ا ت بة يف العام املايض إىل سـ سـتجات املق¯ة، واخنفضت هذه ا  22لنن

ملائة27فقط، لكهنا ارتفعت هذا العام إىل ملائة  . 

ناس  ملائة 42وكام يف العام املايض، رأى  .35 سـهتلكني هذا العام أيضا أن فرض عقوت صارمة ميكن أن يصد ا لمن ا مل
تجات املق¯ة بني يف وقد اكن هذا رأي أ. ملنعن رشاء ا كام يف هذا العام، ويف ).  ملائة53 (2010ملسـتجيكرث من نصف ا

شكون يف هذا األمر أيضاالعام املايض نغاريني  بدو أن ربع ا ي،  ه يعون تكوين رأي  ملائة 29كام أن . لي يسـتطمن الزئن ال 
 .واحض عن األمر
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شلك   9لا

    ال أعرفال أعرفال أعرفال أعرف    ال أوافقال أوافقال أوافقال أوافق    ئئئئال أوافق جزياال أوافق جزياال أوافق جزياال أوافق جزياووووئئئئأوافق جزيا، أوافق جزيا، أوافق جزيا، أوافق جزيا،     أوافقأوافقأوافقأوافق    

يع   %4 %14 %24 %58  يرتكب جرميةمنتجا مق¯ايبلك من 

تجات املق¯ة عقا أشد نال موزعو ا نجيب أن   %3 %16 %26 %55 ملي

تجات املق¯ة نظمة ترحب من ا ناجلرمية ا  %7 %10 %21 %62 ململ

تجات املق¯ة أيضا ملنجيب أن يعاقب زئن ا َ 27% 27% 43% 3% 

تجات املق¯ةتميكن لوضع رشيع صارم أن يصد ا نناس عن رشاء ا  %4 %25 %29 %42 ملل

ية اليت أجريت يف األعوام األربعة األخرية  .36 تقصا ها من مجموعة ا�راسات � تخال همة اليت جيب ا ئومن العرب ا سـ صسـ مل
ية،  ية وغري احلكو تعاون مع القطاعات احلكو بذل  يد، واليت  مأنه رمغ أن >ود ماكحفة ا م ل ت ُتقل تاجئ ل يل كبريةنحتقق  تشك يف 

ية، املواقف تو ع وا ية ل تصادي ا|ي يؤثر عىل الرفا برية عىل الوضع � متد بدرجة  تجات املق¯ة  هفإن الطلب عىل ا ك قن يع مل
 .نواإلماكيات

يا يا� يا� يا� ية     ....نننن� تقصا ية دراسة ا تقصا ية دراسة ا تقصا ية دراسة ا تقصا ئدراسة ا ئسـ ئسـ ئسـ همووووعن وعي الطالب عن وعي الطالب عن وعي الطالب عن وعي الطالب عىل اإلنرتنت عىل اإلنرتنت عىل اإلنرتنت عىل اإلنرتنت سـ همموا همموا همموا يدقفقفقفقفموا تعلق  يد ف�  تعلق  يد ف�  تعلق  يد ف�  تعلق  تقل ف�  تقلي تقلي تقلي     للللي

تابعة لوزارة املوارد ، أجرى اBلس الوطين ملاك2011 أبريل –يف مارس  .37 تعلمي ا يد، بدمع من أمانة ا�و·  لحفة ا لل لتقل
رشية،  ية يف امللبا ية و تقصا ندراسة ا ئ نغارية، طسـ ثانوية ا هدارس ا تقىص لل هموفهيا معارف الطالب سـا ية قفموا تعلق  مللك ف�  ي

ية حبق املؤل تعامل عىل اإلنرتنت مع املواد ا حملمالفكرية، وعىل وجه اخلصوص، ا يدمع ف ول تمكل وقد  .2لتقلا يان عرب سـا سـتب�
با يف 17 435اإلنرتنت  نغارية241ل طا ية موزعني . ه مدرسة �نوية  تقصا ئوشارك الطالب يف ا�راسة � حسب نوع سـ

ساكين  تجمع ا لا ست و(ل ب¯Xتاملدن والقرى ببودا سب اإلقلمي ) لوا نغارX(حو نغارX ورشق  نغارX وغرب  هوسط  ه ) ه
سن  سب ا لو نوع )  عاما18 عاما وأكرب من 19-17 عاما و16-14(ح سب ا لو يمي ) بناتبنون و(ح سب املالمئة  للتق نل

تاجئ تخالص ا نوا با لك . لسـ يه غا شلك موثوق  يجة ال بد وأن تعكس  ل|Ö فإن ا ب فن ت ثانوية ل تعلق بإملام طالب املدارس ا لما  ي
هموملوضوع  يهقفموا  .ف إزاءه ورأهيم 

تقرون حىت إىل وقد أوحضت ردود الطال .38 يف لإلنرتنت، فإهنم  تخداyم ا يفب أنه رمغ ا ث ية عن املعارف لكسـ سـاألسا
يويم حق املؤلف تخدام ا ال vتص لوا سـ ية،. مل تقصا تاجئ ا�راسة � يمي  ئومن  سـ ن ية تق ية األكرث أ تا تاجئ ا تخالص ا مهميكن ا ل ل ن  :لسـ

يف لإلنرتنت )أ( تخدام ا ث�  لكسـ

ياة ط .39 ثانوية، وحاإلنرتنت جزء أسايس من  تخدمونه ملائة 4 - 3لالب املدارس ا ويف أXم ا�راسة، . يسـفقط مهنم ال 
بني  مهنم  ملائة 24من ساعة واحدة إىل ثالث ساعات عىل اإلنرتنت، ويقيض )  ملائة55(ملسـتجييقيض أكرث من نصف ا

ية، فإن . أكرث من ثالث ساعات عىل اإلنرتنت بو ناء العطv األ عأما أ سـ تخدمون اإلنرتنت أكرث من ائة  مل48ث  3يسـمهنم 
يا  .مساعات يو

                                                
ية   2 تقصا ئتاجئ ا�راسة � سـ يدمتاحة ن نغارية عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس الوطين ملاكحفة ا تقلللغة ا له : ل

pdf.2011_kozepiskolasok_felmeres_HENT/files/system/hu/hu.hamisitasellen.www://http  
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تواصل �جÈعي،  .40 يv للرتيه وا لواإلنرتنت يف األساس و سه مصدرا yام للحصول عىل املواد فسـ اليت نفوهو يف الوقت 
تخدم، أي يقى . تزنيل املواد: ملسـهتم ا تل املو سـو ترب األلعاب املرغصدارة املواد )  ملائة71(واألفالم )  ملائة85(حت تعوبة، كام 
نني" أهدافا"وبرامج احلاسوب   .للبyمة أخرى 

تزنيل  )ب( شاركةلا تدفقي امللفات مو بث ا لوا  ل

نا هذا، ال حيدث اسـهتالك األفالم .41 يقى لرضورة بطريقة /قتيف و تزنيل "سـاملو شاهدة– �سـÈع –لا ، خاصة يف "مل ا
ية الصغرى  نات أو اBموعة ا سنحا· ا لب تفوق ، ) عاما16 و14بني (ل ييث  تدفقي عىل " �سـهتالك"ح بث ا لعن طريق ا ل

يدية تدفقي لألفالم حلوال إىل . لتقلالطريقة ا بث ا تخصصة يف خدمات ا لوتوفر املواقع ا ل شاهدي األفالم عىل  ملائة 80مل ممن 
بكة، يف حني تلعب اخلدمات من نوع يويوب  تا بYouTubeلشـ تعلق بإèحة ا با ف�  ل دورا غا ي يقىل تدفقي للمو سـث ا  .ل

تزنيل املواد من اإلنرتنت  ملائة 52ويقوم  .42 بني  بمن ا مترارملسـتجي تزنيل، . سـ طريقة تورنت ما زالت لومن بني طرائق ا
torrent ملائة 83: األفالم( يه األمهيقى  تزنيل ملائة 55: سـ؛ واملو بني ا|ين يقومون  لمن ا تدXت )ملسـتجي ملن، لكن ا

ثري أيضا توفر وص يقى  ملائة29: األفالم(للكالت تزنيل  ية ).  ملائة45سـ؛ واملو تزنيل  بقا لردود الطالب، حيظى ا بو ل بشعط
ساطة  بارشة، لبنظرا ألنه يوفر طريقة لغة ا يذه  مللحصول عىل املواد، وأن الطلب ميكن  وإلضافة إىل ذÖ، أنه جماين تنف

نفاذ إىل املواد اليت مل  يح ا توميكن أن  ل تجارة القانويةتي بل ا نتوفر بعد عرب  ل  .سـ

43. Èشاركة امللفات، يذكر الطالب أوال اح تخدام مواقع  سؤال عن عواقب ا ند ا مو سـ ل ل ترضر أ>زهتم اخلاصة ع
)ياÀت ياÀت أو رسقة ا بلفريوسات أو فقدان ا لب يا )ل تجين؛ ويذكرون � نسائر  ثا، ارتاكب /مخ ية؛ و� لموزعي املادة اإلبدا ع

يجرمية نا ئ  شاركة امللفات أن  Ï هدف حمددعىل سؤال وأوحضت الردود . ةج تخدام مواقع  تربون ا مثالثة أرع الطالب  سـ يع
شاركة امللفات نع مخس الطالب فقط من   Öفإن ذ ،Öمغري قانوين، ومع ذ بني  ملائة 18وبصفة عامة، فإن . ُمي ملسـتجيمن ا

تاحة عىل ية ا ملدفعوا لفعل مقابل بعض املواد الر شلك ( اإلنرتنت مق شا؛ )10لا بعة أ عويذكر  بنيسـ  أهنم ال خيططون ملسـتجير ا
ناك بديل جماين  شلك (هل¯فع ما دام  يني  ملائة 63ولك هذا حيدث رمغ أن . )11لا سـيقمن الطالب يرون أن املو

ناحجة) ريعا(يسـتحقون ماال  ياهتم ا لمقابل أ تخدام املصادر القانوية . غن ية ا هر  نو سـ ن هر �" مكوقف"تظ يظى نصف الطالب، و
نات يال عادة �ى ا بة أعىل   Öبذ قل لسـ هل حتديد املواد القانوية ملائة 58ويرى . بن بني أنه من ا نمن ا لسي  .ملسـتج

 

شلك  بق Ö أن دفعت مقابل : 10لا بق Ö أن دفعت مقابل هل  بق Ö أن دفعت مقابل هل  بق Ö أن دفعت مقابل هل  سـسـسـسـهل 
 تزنيل أية مادة من اإلنرتنت؟تزنيل أية مادة من اإلنرتنت؟تزنيل أية مادة من اإلنرتنت؟تزنيل أية مادة من اإلنرتنت؟

شلك  تدفع مقابل تزنيل املواد من مصدر : 11لا تعداد  تدفع مقابل تزنيل املواد من مصدر هل �يك ا تعداد  تدفع مقابل تزنيل املواد من مصدر هل �يك ا تعداد  تدفع مقابل تزنيل املواد من مصدر هل �يك ا تعداد  لهل �يك ا لسـ لسـ لسـ سـ
  اإلنرتنت؟ اإلنرتنت؟ اإلنرتنت؟ اإلنرتنت؟قانوين عىلقانوين عىلقانوين عىلقانوين عىل
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 عدم كفاية املعرفة حبق املؤلف )ج(

بات املزنية، مع تفاوت درجات  .44 يع تقربا اإلنرتنت يف أداء الوا لتخدم ا ي مجل جسـ من  ملائة 93فقد رد : ذÖاملداومة عىل ي
تخدمون فهيا اإلنرتنت بات يف املدرسة  بني قائلني إهنم يلكفون بوا سـا يي جتج  تعلق . ملسـ لسؤال عن دراسة حق يأما ف� 

بني املؤلف، فقد  ية )  ملائة17(ملسـتجيأشار سدس الطالب ا لبإىل أن حق املؤلف جاء ذكره يف املدرسة؛ ومسعت الغا
ساحقة عن حق املؤلف يف  يا املعلوماتحصص لا جنولو بني قد مسعوا لفعل عن حق  ملائة 49واكن . تك ملسـتجيمن ا

يس يف املدرسة؛ غري سمعوا مطلقا عن حق املؤلف ملائة 33 أن لاملؤلف، لكن  ق حبعرفة املومما يؤكد عدم . يذكروا أهنم مل 
تعلقة  ئv ا يت ردا عىل األ ملاملؤلف ت± اإلجات اليت أ سـ نفات املؤلفنيعط تخدام  نة ال مصحلمك عىل طرائق  سـ نوع فمثة : معي

يقني يف  يقى لمن عدم ا ترب قانويا أم السـتقرير ما إذا اكن تزنيل األفالم أو املو ها عىل اإلنرتنت  نمن اإلنرتنت أو ر يع ويرى . فع
رش  ملائة 36 ترب قانويا، ويرى ربع الطالب أيضا أن  نمن الطالب أن رفع األفالم عىل اإلنرتنت  ن بتقنية اكمv رواXت يع

ترب قانويا بكة  سح الضويئ عىل ا نا يع شـ تقد . لمل سخ  ملائة 30يعكام  هم  نمن الطالب أن بو ولصق أي نص موجود عىل سع
هم اإلنرتنت   .دون ذكر مصدره وبال مقابلقيف أورا

يد يف لك ماكن )د(  لتقلا

بة للطالب .45 تجات املق¯ة واقع ملموس  سـإن ا نن مهنم لفعل مالبس أو أحذية من هذا  ملائة 80فقد صادف : لمل
سب  تجات مق¯ة من أنواع أخرى  يل، وصادفوا أيضا  نا ن بب م ية مل تكنلق توقعة لعا ؛  ملائة65؛ واللعب  ملائة71العطور (م 

ية  ية  ملائة56نواألدوات اإللكرتو يدال تحرضات ا ن؛ وا لص تجات . ) ملائة22ملسـ ية لالجتار  نوات الر نويف رأهيم، فإن ا ملسـ ئي لق
يقة أن � ثل  يدا،  تجات معروفة  هذه ا  vمت حقاملق¯ة يه األسواق واإلنرتنت، واألخطار ا م ج ملنل سب جتار هبا حمل تثل جرمية و يمي

ية صغرية . يف اإلرضار بأحصاب احلقوق ملالبس)  ملائة53(غلبوال تعرتف أ vتص تجارية ا ية العالمات ا ملبأ ل ل وهذا األمر ،مه
نات ته �ى ا ثريا عىل أ نني تزيد  ية �ى ا بأ ي ك ب لمه مه تجارية يف من الطالب بوضوح  ملائة 41ويقر . ل ميةرفع لبدور العالمة ا . لقا

ية  ترب الغا هورة،  ياء حتمل عالمات جتارية  بند ارتداء أ تع شـ لفع ية)  ملائة57(مش  .مهأن لألصا· أ
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