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  سيككدراسة عن القرصنة: فهم السوق الموازي في الم

0Fاملكس�يكالس�يد �يويش �سورو، رئيس اللجنة املعنية �مللكية الفكرية يف الغرفة الت�ارية أ�مر�كية يف  من ٕا�داد

1 

 امللخص

وهو مؤسسة حبوث مس�تق� �ري  –) CIDACعهدت الغرفة الت�ارية أ�مر�كية يف املكس�يك ٕاىل مركز البحوث والتمنية (
اسة ٕاىل ٕا�راز مدى اس�هتالك املنت�ات املقرصنة يف املكس�يك؛ وتقدمي ٕ��داد هذه ا�راسة. و�سعى هذه ا�ر  –هادفة للرحب 

 حتليل معمق لعادات إالنفاق وسامت املس�هتلكني؛ وحبث س�بل �ديدة ملاكحفة القرصنة.

نت�ات مقرصنة �الل �امًا ٔأو ٔأكرث ورصحوا �س�هتالكهم م  15من العمر  يبلغونر�ل وامرٔأة  1500ؤأجريت لقاءات مع 
م املشار�ون ٕاىل ثالث مجمو�ات حبسب جحم ووترية اس�هتالكهم للمنت�ات  العام السابق. ويف ٕاطار حتليل لرشاحئ الساكن، قّسِ

ل املدن وضواحهيا يف مخس مناطق من الب� ، فميكن اس�ت�الص يمتث  �ىل  العينة املدروسة حرص املقرصنة. ونظرًا ٕاىل ٔأن
 .فهم القرصنة �ىل�سا�د  اس�تنتا�ات عن الب� بأٔمك� بغية تقدمي توصيات

                                                
 CIDACها ىل ا�راسة اليت ٔأ�دإ . و�ستند هذا التقر�ر هذا التقر�ر ٕا�داد ا�ي قدمه يف لتعاونل  ��ر�س�يو غونزالزي ٕاىل  �لشكرمؤلف هذا التقر�ر يتقدم  1
ا�ٓراء املعرب عهنا و . املكس�يك ٔأفاكر لتطو�ر تقدميسعى ٕاىل � البحوث و  جتري ال هتدف ٕاىل الرحب، مس�تق� وهو مؤسسة حبوث)، A.Cمركز البحوث والتمنية .(

 يف هذه الوثيقة يه أٓراء املؤلف، وال تعكس �لرضورة أٓراء أ�مانة ٔأو ا�ول أ�عضاء يف الويبو.
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 مقدمة .ٔأوال

ٕاىل مركز البحوث والتمنية  ،املعنية �مللكية الفكرية جلنهتامن �الل  ،عهدت الغرفة الت�ارية أ�مر�كية يف املكس�يك .1
)CIDAC (– املكس�يك لتطو�ر معلية مقرت�ات وتقدم ،البحوث ريجتُ  ،وهو مؤسسة حبوث مس�تق� �ري هادفة للرحب 

1Fطويلالاملدى و  توسطامل  �ىل املدى

 �ري املرشو�ةاس�هتالك املنت�ات  جحم بيانا�راسة ٕاىل  هتدف. _ ٕ��داد هذه ا�راسة1
. يف البالد س�بل �ديدة ملاكحفة القرصنة ودراسةاملس�هتلكني؛  وسامتحتليل معمق لعادات إالنفاق  وٕاجراءيف املكس�يك؛ 

يف مجيع ٔأحناء  القرصنة تتناول هذه ا�راسة ظاهرةمناطق معينة، �ىل �ركز �ىل مدن ٔأو القرصنة،  عن ٔأخرى لتقار�ر و�الفا
 البالد.

 س�ت�دم�ُ سوف رمغ �دم وجود تعريف قانوين للقرصنة يف املكس�يك، و ، التقليدو تو�د تعريفات �ديدة للقرصنة و  .2
قانون اليف  الواردةٔ�غراض ا�راسة، لوصف مجيع اجلرامئ يف جمال حق املؤلف وحقوق امللكية الصناعية  ،القرصنةمصطلح 

�ري ٔأو اخلدمات السلع  مجيع يف احلس�بانالقرصنة، ٔأ�ذت ا�راسة  ٔأ�ر �حتادي وقانون امللكية الصناعية. ولقياس اجلنايئ
 .�قتصاد عنيف الس�الت الرمسية وإالحصاءات  املس��

 املهنجية �نيا:

ا�راسة مهنجية �كفل متثيل املناطق احلرضية  توختج والنتاجئ، التقار�ر من حيث ا�هنُ �ريه من ن ع يزي التقر�رمت و�  .3
 .بأٔمك�لب� عن ا �س�تدالالت مما �سمح �س�ت�الصوش�به احلرضية يف مخس مناطق، 

مق�ة ٔأو منت�ات س�ت�دا�م � ٔأفادوا ممن ؤأكرث،�اما  15 يبلغون من العمر وامرٔأة ر�ل 1500مع مقابالت ٔأجريت و  .4
 .السابق العاممقرصنة يف 

ٕاىل ثالث  ا�راسة ا��ن مشلهتم الساكن سمقُ حيث حتليل جتزئة،  أ�جري، ا�راسة �س�تقصائيةنتاجئ ب  و�الس�تعانة .5
هذا خمتلفة ل  اكتشاف ٔأس�بابٕاىل هذا  ؤأدىجحم وتوا�ر اس�هتالكهم للمنت�ات �ري املرشو�ة.  استنادا ٕاىلة، يطبيع مجمو�ات 

 .القرصنة �شأٔنلرسائل لقياس أ��ر احملمتل ل والظروف، و  �مو�ةا حسبس�هتالك، �

سوق لتاكليف �د أ�دىن للتقد�ر  لوضععت مهنجية جحم اس�هتالك املنت�ات املقرصنة يف املكس�يك، وضُ  وملعرفة .6
 .احمللية يف املكس�يكالقرصنة 

يف  قد وضعته التعاون �قتصادي والتمنيةمنظمة اكنت ا�ي  ا�هنج اعُتمد، ةتلفا�  البيعقنوات ل ح�الت لتقد�ر �و  .7
نت�ات املقرصنة من تقيمي اح�الت رشاء امل  من التمنيةو بحوث ال مركز  متكنو . يف السلع املق�ة�لت�ارة  املتعلقالعام  هامؤرش

 اكنا�ي  املس�هت�قرصنة حول الوطين  �س�تقصاءإال�ا�ت اليت قد�ا املشار�ون يف  استنادا ٕاىلبيع حمددة �الل قنوات 
ا��ل  عن ةالوطنيس�تقصائية راسة �ا� املتوفرة منبناء �ىل هذه �ح�الت والبيا�ت و . 2014�ام  قد ٔأجراه املركز

احملمتل �ىل  إالنفاقجحم  ٔأمكن تقد�ر اكن رشاهئا،رشاحئ وفقا ملٕاىل  حمل ا�راسةاس�هتالك املنت�ات  قسمت  يتال ،وإالنفاق
 الوطين �س�تقصاءٕا�هيا  اليت توصل �ح�الت�دمت اس�تُ ، مس�بقة ٔأدوات �دم وجود و�لنظر ٕاىلاملنت�ات املقرصنة. 

 وإالنفاقا��ل  عن تنيالوطني  تني�س�تقصائي  تنيا�راس�  بناء �ىل ،حساب تقد�رات القرصنةيف  �ىل حنو مماثل 2014
�ر ا�ٓ درت التقر�ر، قُ هذا عند ٕا�داد  2014 الوطين بيا�ت �س�تقصاء لعدم توافر ونظرا .2012و  2010 أأجريت تنيل ال 

                                                
.WCPages/External/mx/org.amcham.http://wwwهيا �ىل الرابط: ، وميكن �طالع �ل2015ونيو �ام ي 30قدمت ا�راسة يف  1

18284tID=Contenaspx?WebContentPage.WCWebContent/ وPIRATERIA_1/uploads/esp/org/cidac.http:// 
1_.pdfMexico__en_sombra_mercado_el_Entendiendo_ 

http://www.amcham.org.mx/External/WCPages/WCWebContent/WebContentPage.aspx?ContentID=18284
http://www.amcham.org.mx/External/WCPages/WCWebContent/WebContentPage.aspx?ContentID=18284
http://www.amcham.org.mx/External/WCPages/WCWebContent/WebContentPage.aspx?ContentID=18284
http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Mexico__1_.pdf
http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendiendo_el_mercado_sombra_en_Mexico__1_.pdf
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يف  مجمو�ةللك  املتوسطةعدالت منو �س�هتالك مب احملدثة 2012ٔأرقام  �س�ت�دام 2014القرصنة �ام املرتتبة �ىل 
 الثالثة املاضية. �س�تقصاءات

 النتاجئ الرئيس�ية :�لثا

 أ��ر �قتصادي .أٔ  

الر بليون دو 61.2(حوايل  بزيو ميكس�ييك بليون 43البالد ٔأكرث من املوازي لقرصنة اسوق  �ّبد، 2014يف �ام و .8
 .هتموسالماملس�هتلكني �ىل حصة  وأ��را��ل و  ،، وفقدان الوظائفةاملضبوطالبضائع قمية  �س�تثناءٔأمر�يك)، 

 :نه ميثلإ ، ميكن القول  يف س�ياقه تأٔثري هذا املبلغ وبغية وضع .9

 للم�لس الوطين للعلوم والتكنولوجيا؛ 2015ٔأكرث من مجموع مزيانية  28% -

 لمعهد املكس�ييك للملكية الصناعية؛ ل  2015مزيانية  ضعف 34 -

دوالر ٔأمر�يك) يف رضيبة بليون   363.9(حوايلبليون بزيو ميكس�ييك  6زيد قليال عن �ٕا�رادات خسارة  -
 .القمية املضافة

 املس�هت� تصور .ب 

 وهو ما، قبول اج�عي واسع النطاقفقد حظيت ب سلبية �ىل الب�،  اأٓ�ر  الهو  ة�ري قانوني بأٔن القرصنةرمغ الوعي و  .10
 خطرية". جرمية ليست ا، لكهنة�ري قانونيالقرصنة �ىل النحو التايل: " امجلاعي التصوريف  ميكن ٕاجيازه

قانونية ال النتاجئٔأو  الفرد رفاةأٔي أٓ�ر سلبية حممت� �ىل و اس�هتالك املنت�ات املقرصنة بني معظم املس�هتلكني ال �ربط و .11
 .اليت جتزي ذ� القانون ا�دو وق ةبو مس�توى إالفالت من العقارتفاع  ٕاىلذ�  ويُعزىالسلطات.  الصادرة عن

يف سلوك �ري قانوين ٔأو  �شار�ونٔأن معظم الناس يف املكس�يك  �س�تقصاءممن مشلهم  %63و %40ما بني و�رى  .12
الس�يارات يف أ�ما�ن  ٕايقافراء، امحل إالشارة والعبور ٔأثناءرشاوى، ال وتقدمي، الطريق ريم النفا�ت يف�ري ٔأ�اليق، مثل 

 املمنو�ة والقيادة حتت تأٔثري الكحول.

 �س�هتالك .ج 

 ا�ٔكرث اس�هتالاك:فئات املنت�ات أ�ربعة  وف� ييل .13

 س وأ��ذية.واملال� ماملوس�يقى وأ�فال -

 التنظيف واملنت�ات الطبية.منت�ات الكهر�ئية و أ��زة مس�تحرضات التجميل و  -

 العناية الشخصية؛ منت�ات و نت�ات �لكرتونية امل ٔألعاب الفيديو، و و وأ�لعاب،  الربجميات -

 .الكحوليةلس�ي�ار واملرشو�ت ا -

 �سلط الضوء �ىل أ�س�ئ� التالية: ومهنا، �س�تقصاءيف  �ا�ت املشاركنيإ من الواردة ٔأ�اله  النتاجئ وقد اس�ُت�لصت .14
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 �يف ميكنك التعرف �ىل املنتج املقرصن؟

 

 �شرتي هذه املنت�ات ؟�ادة  من ٔأ�ن
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 ؟املقرصنة ٔأو تزنيلها من إالنرتنت منت�ات (...) احلصول �ىل  هل متكنت منيف العام املايض، 

 
 .فقط هذا السؤال �اص مبس�ت�ديم إالنرتنت*

 ؟�ليه حتصلهذا احملتوى ٔأو  فهيال مِّ اليت حتُ  �دد املراتمك 

 

 *هذا السؤال �اص مبس�ت�ديم إالنرتنت فقط.

 نواع من املس�هتلكني:أٔ مت حتديد ثالثة و .15

 حصية؛واحتيا�ات طمو�ة  بقضا� ارتباطا وثيقادوافعهم رتبط � نخفض:امل س�هتالك �ذوو س�هتلكون امل  -
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 ؛متا�ة هلم املنت�ات املقرصنةو  ،اخطري  ٔأمراالقرصنة  ونعترب ي ال  :املتوسطس�هتالك �ذوو س�هتلكون امل  -

والفجوة بني  ،إالنرتنت ظهورعن  جتة�لقضا� طمو�ة ٔأو ٔأيديولوجية  �س�تجيبون: املرتفعس�هتالك �ذوو س�هتلكون امل  -
 احملتوى الرمقي. �ىل وينصب اه��م ،القمية الثقافية واملالية

. ومن العوامل املس�هتلكني سامت�ختالف  قرارالمعليات صنع ٕاذ ختتلف  ؛ملنت�ات املقرصنةأأمناط اس�هتالك  وتتبا�ن .16
 لبيئة.� املتعلقة صوراتوالت، والقوة الرشائية والتعلمي السن يف ذ� املؤ�رة

 مو�ة من املس�هتلكني يف س�ياقات معينة.�فقط  �اماكن  ، بلأأساس�ي االسعر متغري ومل �كن  .17

�سويق املنت�ات  ومع ٔأنوأ�سواق املفتو�ة.  الشعبيةسواق ا�ٔ  من بصورة رئيس�يةاملنت�ات املقرصنة  ءرشا وجيري .18
 ركزية مثل املتاجراملسالسل القمية وقنوات البيع يف  هاانتشار  فٕان اح�ل من �الل مجيع قنوات البيع،جيري املقرصنة 

 رصامة. أ�شد مراقبة اجلودةضوابط ل نظرا اكن ٔأقل الكربى

وقد رصنة الرمقية يف املكس�يك. الق�دام اس�تيف ة �امسٔأمهية ش�بكة إالنرتنت وظهور الش�باكت �ج�عية ل اكن و  .19
ترية بو تحميل موس�يقى، ؤأفالم ٔأو مسلسالت تلفزيونية مقرصنة �شلك �ري قانوين و ب من مس�ت�ديم إالنرتنت  %53 ا�رتف
 .من احلاالت %50يف  من املزنل وقاموا بذ�. للغايةمرتفعة 

 ما الرسائل اليت ميكهنا املسا�دة يف ماكحفة القرصنة؟ .د 

وا�اطر اليت  ،لرسائل اليت تؤكد ا�ٓ�ر السلبية الس�هتالك املنت�ات املقرصنةل ة�اص بصورةاملس�هتلكون اس�ت�اب و  .20
 .هتموحص هتم، ال س�� حيادالفر  رفاةتعرض لها ت 

 ٔأو املقرصنة واجلرمية املنظمة. املق�ةلرسائل اليت توحض �رتباط بني بيع املنت�ات لن واملس�هتلك كام اس�ت�اب .21

 ٕا�ا�هتميف ربطوا،  ، بل ٕاهنمجيدة جودةٔأو ذات  ةرغوبم �عتبارهااملنت�ات املقرصنة ٕاىل الناس  ينظرال ، ة�ام بصفةو  .22
 ذاتمن الساكن ٔأن القرصنة  %70 يدرك ،مماثلو�ىل حنو . الغشو الفساد و الرسقة و القرصنة  بني ،فتو�ةامل س�ئ� ا�ٔ  �ىل
 .اليس خطري  التأٔثري أأن هذ مهنم �رى %58ٔأن  ٕاال�ىل البالد،  سليب تأٔثري

ٔأمث� ٔ��شطة �ري قانونية ٔأو �ري ٔأ�القية، اعتربوها �ىل �س�تقصاء يف ن واملشار� طلعأ� من �حية ٔأخرى، عندما و  .23
قبول  �ىل ويدل ذ�مثل اختالق ا�ٔاكذيب ٔأو رسقة رغيف �زب ٔأو �لوى.  ترصفاتمجيعا ٔأسؤأ من القرصنة، مبا يف ذ� 

 ا، لكهنة�ري قانونيتلخص عبارة " ورمبا. ة�ري قانوني امعرفة معظم الناس بأٔهن حىت معاج�عي واسع النطاق �سبيا للقرصنة، 
هذه القضية يف ا�راسة  تناول ٕاطاريف و. ٔأفضل �ىل حنو القرصنة يف املكس�يك جتاهخطريا" املوقف  ت ٔأمراليس

 �س�تقصائية، ُطرح السؤال التايل:
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توافق ٕاىل ٔأو ما ٕاذا كنت توافق �شدة،  ،لك مج�عن  ،ربينن ختر�اء أٔ ، مجل حول القرصنة و�س�هتالك بضعةا�ٓن  سأٔقرأٔ 
 :�ىل �شدة تعرتضٕاىل �د ما ٔأو  تعرتض ٔأو �د ما،

من  %63و %40بني ٔأ�اب ما ، ةٔأو �ري ٔأ�القي ة�ري قانوني ياتسلو�  ار�كبواأٓخر�ن  �سؤالٕاضافة ٕاىل ذ�، و  .24
 ويعربون ٔأثناء، ىرشاو اليدفعون و يف الشارع،  النفا�تويلقون ا�ٔاكذيب،  خيتلقونٔأن الغالبية العظمى من الناس  املشاركني

ٔأن ٔأسلوب صيا�ة ٕاىل هذا ٔأيضا  و�شريحتت تأٔثري الكحول.  ويقودون ةحمظور ٔأما�نيف  يوقفون الس�ياراتو ، إالشارة امحلراء
 .املنطقيترب�ر ال قاومة ٔأو يقلل املسلوك املشاركني، ٔ�نه  عنٕا�ا�ت ٔأكرث رصا�ة  �س�تخرج كطرف �لثأ�س�ئ� 

 ٔأقل خطورة من اس�هتالك املنت�ات املقرصنة: مأٔ  ٔأكرث هإاذا كنت تعتقد ٔأن إالجراءات اليت سأٔقرأٔ ما ٔأن ختربين  ٔأريدك، ا�ٓن
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خطرية.  ليستٔأهنا و  ،نتاجئ ال يرتتب �لهيا ٔأنه�عتقاد رشو�ة: امل ٔ�عامل �ري ل نيس�ببعن  راسة ٔأيضاا� كشفتو  .25
 .عن ٔأس�باب اس�هتالك املنت�ات املقرصنة إال�ا�تيف  احمليل عنرصال ومن املهم ٔأيضا ٔأن �شري ٕاىل 

هذه  ٔ�نمتناسقة. رمبا  -ة�ري قانوني ياتيف سلو�  املشاركة حول املشاركنيالواحض متاما ما ٕاذا اكنت ٕا�ا�ت  ومن �ري .26
هذه  ٔ�نالعكس، رمبا خطرية، ٔأو  �ري�روهنا  ٕاهنمفالسلطات،  �انبمن  مشددةٔأو  قاس�ية بعقوبة قابلتُ  الالترصفات 
 .مبقاضاهتم السلطات تقومال خطرية  �ريالسلو�يات 

، رمغ لناسل  دافعاقد �كون من هذ�ن �عتبار�ن  ٔأ�من هذه ا�راسة ٕاىل اس�تنتاج مفاده ٔأن  املُس�تقاةأ�د� ٔأدت و  .27
حصوهلم �ىل املنت�ات املقرصنة. ٕاماكنية و  ،�ج�عية وا�ميوغرافية موفقا خلصائصه نيخمتلف �ساأٔ  شداوا�د مهنام ينٔأن لك 

ٔ�نه بعض أ�دوية، وأ�فالم واملواد الغذائية و ، ٔ�رسهتامال�س رشاء  قررت شعبية،ربة مزنل يف سوق  ،أ�ول �افعامثال و 
�افع اثال . وم �ىل إالطالق �ّدية �ري، �ىل أ�قل من و�ة نظرها، �راها يتللواحئ، ال ا ال متتثل، ؤ�هنصول ٕا�هيااحل �سهل

  مقرصنة ٔ�نه يفضل �دم دفع مثهنا.�رامج ميل موس�يقى ٔأو حت اب يقرر الثاين هو طالب ش

بليون  2.61 (حوايل بليون بزيو مكس�ييك 43 القرصنة البالد ٔأكرث من  �بدت، 2014يف �ام  هوتقدر ا�راسة ٔأن .28
لك من ، ٔأي ٔأنه. 2015املالية واالئ�ن لعام  وزارة امن التخفيضات يف املزيانية اليت ٔأ�لنهت 34% حنؤأي دوالر ٔأمر�يك)، 

ٕاذا فتاكليف الفرصة البدي�: ل  �شلك مذهل ااكشفهذا الرمق ويعد . مقرصنبزيو وا�د �ىل منتج نفق ، يُ ختفيض بزيوثالثة 
املبلغ املزيانية هذا يت�اوز  ٔأيضابزيو. هذا ال  ختفيضٕاىل لقرصنة، لن �كون هناك �ا�ة صاحل االعائدات املفقودة ل تعُمج 

مزيانية املعهد الوطين لالنت�ا�ت يف �ام �نت�ا�ت. هذه  كام ٔأنه ضعفالس�نوية لل�امعة الوطنية املس�تق� يف املكس�يك، 
فهم  ومن شأٔن. هتموسالماملس�هتلكني وتأٔثري ذ� �ىل حصة  ،ا��ل وفقدان الوظائف نافقداحلسا�ت ال تأٔ�ذ يف �عتبار 

�لول ٔأكرث جنا�ا وفعالية  وضع�سهل  ٔأن هذه املنت�اتل  موز�نئأم  اكنوامس�هتلكني  ،ٔأفضل بصورةيف هذا أ�مر  تورطنيامل 
 نتاجئ هذه ا�راسة نقطة يف هذا �جتاه. ولعل لقرصنة.ل

 يف سامت تبا�نس�هتالك املنت�ات املقرصنة. هناك ٔأمناط ا �دم جتا�س ا�راسة اليت توصلت ٕا�هيا نتاجئبني ال  ومن .29
متيزي  مثة .الثاليث التقس�ميوحظ سابقا يف ، كام لومعاجلته ك املنت�ات املقرصنةس�هتالاقرار  النظرة ٕاىلاملس�هتلكني من حيث 

اس�هتالك املنت�ات املادية (املال�س، وأ��ذية، وأ�قراص املدجمة اليت يه عبارة عن �م بني القرصنة التقليدية، أٓخر 
 �ىلو�ريها) والقرصنة الرمقية (الربجميات واملوس�يقى ؤألعاب الفيديو وأ�فالم  ...ؤأقراص الفيديو الرمقية ولعب أ�طفال

 إالنرتنت).

�رتبط خفض واملتوسط. و �س�هتالك املن يت�س�هتالك املادي يف مجموع يرتكز، ا�راسة �س�تقصائيةووفقا لنتاجئ  .30
 املتوسط�س�هتالك  ذوو ٔأشارالصحية، يف �ني الحتيا�ات � وثيقا ارتباطا�س�هتالك املنخفض  ذووها أ�س�باب اليت ساق 

التأٔ�يد  ينبغييف هذا الصدد، والقرصنة يشء خطري.  ٔأن، كام ٔأهنم ال �رون ٕاىل سهو� احلصول �ىل املنت�ات املقرصنة كثريا
لرسائل اليت تناقش أٓ�ر ا لتقبلاس�تعدادا �بريا  ا�موعتان ؤأبدتقرصنة. املاملنت�ات ليت �شجع اس�هتالك يه أأن بيئة البالد 
يف تغيري ٔأمناط �س�هتالك  ٔأيضا، سيتطلب. الفرد �رفاةربط ا�ٓ�ر السلبية للقرصنة �و  ،س�هتالك الفردي�القرصنة �ىل 
  ىل هذه املنت�ات.�صول حلا معوقاتواختاذ ٕاجراءات ملموسة، مثل ز�دة  يةاسرتاتيجيات ٕا�الم  تنفيذ ا�مو�ة الثانية

س�هتالك. وميكن القول ٔأن �معدالت  �رتفعاملنت�ات الرمقية املقرصنة يف ا�مو�ة الثالثة، حيث  ومس�هتلك واحنرص .31
ال ، املنوال نفسهو�ىل ٔأو املقرصنة.  املق�ةنت�ات امل دامئا أ�ول  مهخيارن"، ا��ن � املتشددني"املس�هتلك متثل هذه ا�مو�ة

� مح �سببٔأمناط اس�هتالكهم  وااملتوقع ٔأن يغري  �ري منكام ٔأنه  ،رسائل حممت� حول أٓ�ر القرصنة ةهؤالء املس�هتلكني ٔأييتقبل 
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 �رى، حيث �ج�عي التواصل ش�باكتإالنرتنت وتطور  لظهورس�تجيب �  ا�ي الساكين القطاعجزء من  ٕاهنمٕا�المية. 
  حمتوى.رضورة لرشاء ٔأي ال  ؤأنه، جما� �ريدونمجيع املعلومات واحملتوى ا�ي  احلصول �ىل يف ٔأن هلم احلق الناس

 اليت �س�هت� املنت�ات املقرصنة. �دول مقارن الس�ت�ا�ت ا�مو�ات الثالث

 اس�هتالك منخفض املوضوع

 من الساكن) %47(

 اس�هتالك متوسط

 من الساكن) 23%(

 اس�هتالك مرتفع

 من الساكن) %30(

 السامت 
�ج�عية 
  وا�ميغرافية

 �ىل ا�ٓخر�نس  �سودال  •

 ٔأكرث ٔأوس�نة  45السن  •

 تعلمي قدر قليل من ال  •

 او ٔأرمل ٔأو مطلق مزتوج معظمها •

 ونمتقا�دٔأو  التدر�س ميهتنون •

 من النساء معظمها •

 س�نة  45-35 من يبلغ معظمها •

 التعلمي حىت املر�� الثانوية •

 مدنية معينة تو�د �ا�ال   •

ٔأيضا  يو�د، لكن الغالبيف  نوموظف •
 نو�اطل

 �نس �ىل ا�ٓخر ال �سود •

 من الش�باب معظمها •

 مدرسة �نوية، النظام التقين ٔأو ٔأ�ىل •

 و يعيش مع الوا��نأٔ ٕاما ٔأعزب  •

  البيوتر�ت  معظمها من •

اس�ت�دام 
 إالنرتنت

 ال يو�د •

 قوم �لقرصنة �رب إالنرتنتتال  •

 ال يو�د •

 قوم �لقرصنة �رب إالنرتنتتال  •

 نعم   •

 �كثافة املنت�ات املقرصنة حتميل  •

 جتاهاملوقف 
 القرصنة

�س�هتالك املنت�ات املقرصنة  تعرتف   •
تبني لها بعض أٓ�ر ي  وتتوقف عندما

  القرصنة

�ري  ك املنت�ات املقرصنةٔأن اس�هتال رى� •
سوف  �اليس خطريا،  هلكن، قانوين

هناك ٔأش�ياء ٔأسؤأ من �رى ٔأن س�متر. � 
 اس�هتالك املنت�ات املقرصنة

من حيث  ا�شدد اتمو�ا�ٔأكرث  •
عواقب بعض ل  ٕادراكهارمغ املوقف: 
هنا تنوي فإ ،  هتاو�دم رشعيالقرصنة 

الك املنت�ات املقرصنة، مواص� اس�هت
 .امرحي القرصنة ٔأمرا جتد ٔأي ٔأهنا

 ةاحلكومة الثالثجيب تعاون فروع   • احلل املقرتح

ٕاذاكء الوعي بني �ئعي املنت�ات  •
 املقرصنة

يف نظر يف ٔأي تدابري للمسا�دة ت  ال •
 ماكحفة القرصنة

نظر يف ٔأي تدابري للمسا�دة يف ت  ال   •
 ماكحفة القرصنة

 

ظاهرة ب توعية امجلهوريف  �برية ةيفعال ن حىت ا�ٓ اليت نُفذت امحلالت إال�النية ملاكحفة القرصنة  ٔأثبتت نإ و حىت  .32
 للتواصل اس�تعداد ٔأبدوا�ديدة للمس�هتلكني ا��ن رسائل  ٕا�دادوينبغي  ،مداها بلغتقد  ارسا�هتفٕان وأٓ�رها احملمت�، القرصنة 

 ٕ��دادا�راسة ، تويص نتاجئٕاليه من توصلت ما ). واستنادا ٕاىل واملتوسط نخفضامل �س�هتالك  تامجموع القرصنة ( �شأٔن
 رسائل تؤكد اجلوانب التالية.

لكام أٓ�ر القرصنة، �ىل  �سليط الضوء لكام ازداد. املنت�ات املقرصنة ٔأنفسهم مس�هتليك رفاة �ىل واخلطرالسلبية �ٓ�ر ا .33
 ٔأمادية املنت�ات �مل  املتعلقة سواء( يةأ�من  ، الس��ا�اطر توضيحرضورة ب ومثة اقرتاح. املرتتبة �لهيا عواقبالفهم ازداد 

 .بعض املنت�ات تنطوي �لهيا اليتة يالصح ا�اطر و  رمقية)ال

ٔأن بيع املنت�ات الرسائل  توحض أٔنأ�مهية مباكن من  ٔأو املقرصنة واجلرمية املنظمة. املق�ةاملنت�ات العالقة بني بيع  .34
 القرصنة لكن ،ٔ��شطة إالجرامية أ�خرى (مثل هتريب ا�درات و�جتار �لبرش وهتريب أ�سل�ة)ل ليس بديالاملقرصنة 

يف  تورطةامل  هانفس يه جام�ات اجلرمية املنظمة ٔأن  توضيحكام جيب  ،هاومنو اجلرمية املنظمة  �متويل معليات ارئيس�ي امصدر  تُعد
 .�ىل نطاق واسعما  ٕاىل �د تقبلمُ �ري قانوين  ا�شاط اليت تعدالقرصنة،  ، فضال عنا�متعاملرفوضْني من  النشاطني �

، مثل ر�ت البيوت والطالب و�بار السن هالشخصيات اليت تثري تعاطف امجلهور وفهم مشاركةح ٔأيضا واقرتُ  .35
. معيل وجترييبذات عنرص  ٔأيضا، ولكن حفسب عنرص تنظميي قوي ذاتالرسا� املقصودة  كونوهبذا لن �اخل.  واملبتكر�ن.

 مجلهور املس�هتدف.ا ينمتي ٕاليهٕاذا �اءت من املصدر ا�ي  ؤأسهل قبوال ،مصداقيةٔأكرث كون س�ت وال شك ٔأهنا
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س�هتالك � موادنخفض مكيات �برية من أ�دوية املقرصنة و�ريها من امل �س�هتالك �س�هت� مجمو�ة  كام ذ�ر ٔأ�اله،و  .36
وأ�سواق املفتو�ة و�ريها من قنوات  الشعبيةسواق ا�ٔ بقوة يف  تد�لٔأن ت لسلطات ا مامأٔ من املهام العا�� و��  ؛البرشي

 منٔأن �زيد هذا التد�ل  ومن شأٔن .املق�ةاملنت�ات �ىل فهيا ول صاحل �سهل حيث، �ىل نطاق واسع المركزيةالالبيع 
 �لص�ة. ترض قدصعوبة رشاء املنت�ات اليت 

أ�ول  مهخيارو  ،مترسأأكرث هنم إ ٕاذ السابقة،  ا�مو�ةكثريا عن  فيختلفون) 3(ا�مو�ة  املرتفع �س�هتالك مجمو�ةٔأما و  .37
�ختاذ ٕاجراءات السلطات هتديد و القرصنة  بنياملس�هتلكني  هؤالء ربط� الوس�هتالك الرمقي. � يفضلونكام ٔأهنم هو القرصنة، 

أٔ�زة ب ٕاحلاق الرضر(من �الل فقدان املعلومات، وانهتاك اخلصوصية ٔأو أ�من ٔأو  الفرد رفاة�ىل  لتأٔثري�قانونية، ٔأو 
 ؛هذه املنت�ات ٔأيديولوجية وطمو�ة الس�هتالك هؤالء املس�هتلكني ٔأس�با�ل و ٔأو الفريوسات ٔأو الربامج الضارة).  احلاسوب

اس�مترار مفهوم �اطئ  يُعزى ٕاىلهم سلوك ٔأن  مثة اعتقاد، مفن �حية. هم�س�هتدف اليت توعية ال الت مح تقل فعاليةقد ��، 
، مٕاجعاهب حملسلبا �ىل املبد�ني  ويؤ�رونحقوق امللكية الفكرية،  ينهتكون ماحىت عند ،احملتوى الرمقي جما� برضورة تعممي

   هؤالء املس�هتلكني ٔأنفسهم.ة خصوصيو  ةسالم �ىل السليبالتأٔثري  ٕاضافة ٕاىل

 هذا �ىل �ركز �بري حبث مما �س�تلزم ٕاجراء، �لتعقيد الشديدقرصنة منت�ات املهؤالء املس�هتلكني لل  يتسم سلوكو  .38
ٔأكرث وضو�ا �ختالفات بني  بصورة تبنئأن رئييس. ٕاضافة ٕاىل ذ�، من املهم للسلطات ومراكز البحوث �شلك  اجلانب

ا�متع  �ى ٔأعضاء اللبساحملتوى الرمقي لتجنب يف القرصنة الرمقية، والوصول ٕاىل املعلومات، و�بتاكر، والت�ارة احلرة 
اين بدي� �سمح �الس�ت�دام ا� منصات ٕا�دادهذه القضا�. و�ملثل، ينبغي النظر يف جتاه  ةناس�بامل �ري  تفادي السلو�ياتو 
 .توليد القمية املضافة و�بتاكر حليلو� دونوا ،لمحتوى الرمقي دون انهتاك حقوق امللكية الفكريةل 

ٔأن املنت�ات  الرٔأي القائلو كام �دث يف السابق.  ظاهرة القرصنةل املفرط تبس�يطال ؤأ�ريا، ال بد من التوقف عن  .39
. هذه الظاهرةد تعقدى ملفهم  يؤدي ٕاىل سوء ٔأكرث من الالزم تبس�يطهو ، �ىل سبيل املثال، ٔأرخص س�هت� ٔ�هنااملقرصنة �ُ 

صول احلسهو� مثل  ،الفهم الاكمل لقضا�ويُعد بعض املس�ت�دمني يف بعض الس�ياقات. ب  يتعلقمتغري  سوى السعر ليسف
ٔأي �ل ٔأو يف  أأساس�ي �امالونوع �س�هتالك  سامت املس�هت�يف منافذ البيع �لتجزئة و  هاوتوافر املنت�ات املقرصنة �ىل 

 اقرتاح.

من �الل  ،ملحوظ�اكليف احلصول �ىل املنت�ات املقرصنة �شلك  رفع�ىل  السلطات الرقابية تعملجيب ٔأن و  .40
الوطين و�رب �ىل الصعيد  �وسه� هذه املنت�ات تسويق ب اليت �سمح والقضاء �ىل الثغرات التنظميية  ،الصارم للقانون إالنفاذ

خماطر، ٔأو ٔأقل جرامئ ٔأقل خطورة ٔأن تنترش فكرة ٔأن انهتااكت امللكية الفكرية ليست جمرد  احلدود. ٕاضافة ٕاىل ذ�، جيب
  ا�متع املكس�ييك كلك.�ىل لرشاكت واملس�هتلكني، واخلزانة، ويف هناية املطاف، الفائدة اليت تعود �ىل اتؤ�ر �ىل  ٕاهنا

 [هناية الوثيقة]

 

 


