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 إذكاء الوعي بامللكية الفكرية يف ماليزيا

عدادمن   *مؤسسة مالزياي للملكية الفكريةرئيسة قسم التصالت يف مكتب املدير العام، الس يدة مجيةل مقر ادّلين،  اإ

 ملخص
خدمات لتسجيل امللكية الفكرية كام تقدم معلومات امللكية الفكرية يسهل  (MyIPO) مؤسسة مالزياي للملكية الفكريةتقدم 

زاكء الوعي بأأ  حياء واإ  مهية امللكية الفكرية.عىل امجلهور احلصول علهيا، وتعمل املؤسسة من أأجل اإ

زاكء وعي العامة ابمللكية الفكرية، وتؤمن املؤسسة بأأهنا تس تطيع حدى ، بعد تنفيذ الأنشطة املصممة لإحياء واإ أأن تصبح اإ
وخري راعية ملصاحل أأحصاب احلق يف امللكية الفكرية عىل اختالف فئاهتم عىل الصعيد  املنظامت الرائدة يف جمال امللكية الفكرية

 س امي يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا. وأأحصاب احلق الأجانب ول احمليل

ىل أأعىل املس توايت حبلول عام  ىل رفع الوعي ابمللكية الفكرية اإ شأأن ذكل أأن يساعد عىل احلد  . ومن2020وتسعى املؤسسة اإ
مبا يواكب تطلّع خفامة رئيس من القرصنة عىل الإنرتنت وماكحفة املنتجات املقّّلة والإسهام يف المنو الاقتصادي يف مالزياي 

 الوزراء اإىل جعل مالزياي من بني الأمم مرتفعة ادلخل.

  

                                                
*
 ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. تعرب هذه الوثيقة عن أ راء الاكتب ول تعرب 
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 مؤسسة مالزياي للملكية الفكرية عن أأول.
دارة نظام وطين شامل وفعال محلاية امللكية الفكرية؛ ت مؤسسة مالزياي ل أأنشئ .1 عداد و لملكية الفكرية هبدف تطوير واإ اإ

صد عن ر مسؤوةل الوعي العام ابمللكية الفكرية وأأمهيهتا. كام أأن املؤسسة  واذاكء املعلومات يف جمال امللكية الفكرية ونرشها؛
ششأأن و  ،لحكومةل املسائلهذه ستشارية ششأأن الادمات اخلتقدمي و  ؛وقوانيهنا املتعلقة ابمللكية الفكريةتنفيذ مجيع املسائل 

(. الويبونظمة العاملية للملكية الفكرية  امل املسائل ذات الصةل عىل املس توى ادلويل؛ وحامية مصاحل مالزياي ابعتبارها عضوا يف 
والتصاممي الصناعية  الرباءاتالتجارية و خدمات مثل تسجيل العالمات  ،يف نطاق اضطالعها مبسؤولياهتا ،سةم املؤس وتقدّ 

 واملؤرشات اجلغرافية.

لباحثني اكشسلسةل من برامج التوعية اليت تس هتدف خمتلف فئات امجلهور،  منذ تأأسيسها، ،قامت املؤسسةو  .2
ين الوطين وعامة امجلهور. ووضعت برامج عىل الصعيد واملعلمني والطالب والصحفيني رواد الأعاملوالأاكدمييني والصناعيني و 

معل ومناقشات ومعارض وعروض ومواد مطبوعة، مثل  حلقاتندوات و من للمؤسسة وادلويل. ويتكون الربانمج الس نوي 
 جوائز امللكية الفكرية.و  امللكية الفكريةيوم و عالم والتواصل عرب وسائل الإ  امللصقات،النرشات والكتيبات و 

والتعاونيات والزنعة الاس هتالكية، يف  مع وزارة التجارة ادلاخليةعاون ابلت ،وتشارك املؤسسة بنشاط يف الربامج ادلولية .3
طار برانمج عقود  طار اسرتاتيجية الامتياز وأأنشطة مشرتكة اإ الوطنية ابلنس بة  "احمليط الأزرق"مع واكلت أأخرى يف اإ

 لربامج التوعية اليت تنفذها.

 مالزياي للملكية الفكرية مؤسسةاإجنازات  اثنيا.
 عامةسواء اكنوا من لاملزييني، لكمة "امللكية الفكرية"، منذ مخسة عرش عاما مضت، غريبة جدا وغري مفهومة ل اكنت .4

ذا معظمهم،  واكنواملعلمني والطالب.  رواد الأعامللأاكدمييني والصناعيني و أأو من ا امجلهور لكمة امللكية الفكرية  تذكر اإ
من أأجل هلم  خلدمات اليت تقدهاابملؤسسة ول ابمعظمهم سمع ي  املنازل. ومل و لأراياملادية اكأأمامه، حياول ربطها ابلأصول 

 حامية حقوقهم مبوجب قوانني امللكية الفكرية.

أأمهية امللكية الفكرية. الوعي العام بتعزيز ، 2003عام  تستأأس أأن منذ ، وهاها الأساس ية ملؤسسةاومن أأحد أأهداف  .5
"، ابمللكية الفكرية"محةل التوعية  وأأطلقتهدف يف مجيع أأحناء البالد. امجلهور ال  للك فئاتخمتلفة ونظمت املؤسسة أأنشطة 

 ونظمت أأنشطة وبرامج خمصصة وفقا لحتياجاهتم. ،هدفال امجلهور فئات  فهياحددت اليت 

 حديث معها حول امللكيةلل احمللية معاهد البحث، بتنظمي حمارضات يف مجيع اجلامعات و 2005وبدأأت املؤسسة، عام  .6
عت املؤسسة رسائل تفامه للمشاركة يف تنظمي الأنشطة اليت هتدف اإىل تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية وأأمهية حاميهتا. ووقّ 

ت معل ومعارض وندوات حول امللكية الفكرية، وشاركت يف معظم الربامج حلقاالفكرية. ونظمت حماداثت وعيادات و 
لباحثني اءات والتدريب للمبدعني وامثل دورات صياغة الرب  ،متخصصة ت املؤسسة دوراتدّ كام أأعوالأنشطة ذات الصةل. 

، وخصوصا عندما ابمللكية الفكريةاملسائل املتصةل  ششأأنجلنة املؤسسة ث يف اجلامعات ومعاهد البح وتسامهوالكثري غريها. 
 تعديل ترشيعات امللكية الفكرية.العامة و  يتعلق الأمر ابلس ياسات

ت شارك. و 2006عام  كية الفكريةل للم الأوىل، خالل اليوم الوطين الثاين للمرة امللكية الفكرية وقدمت املؤسسة جوائز  .7
النشاط الس نوي للمؤسسة يف  ،. ومنذ ذكل احلني، أأصبح اليوم الوطين للملكية الفكريةبكرثة يف هذا احلدث اجلامعات

والطالب، بغية تشجيعهم عىل  رواد الأعاملليد من اجلوائز ماكفأأة املبتكرين واملبدعني احملليني. ول تزال املؤسسة تقدم العد
ليه فأأكرث الإبداع والابتاكر أأكرث   رئيس وزراء مالزياي.معايل ، مكسامهة يف بناء البالد متاش يا مع ما يصبو اإ

. الأعاملرواد أأي  ،لجمهور الهدفالثانية ل فئة ال الفكرية لتشمل  محةل التوعية ابمللكية ،2007عام ، رت املؤسسةوطوّ  .8
 ،شاركت يف معظم معارضهم. و رواد الأعاملوتعاونت املؤسسة مع الوزارات والواكلت والقطاعات املعنية وامجلعيات املرتبطة ب
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استشارية ششأأن الرباءات مقدمة جلسات استشارية جمانية عن متزي العالمات التجارية املعنية. وقدمت أأيضا خدمات 
يداع طلبات عقدت حلقات واملؤرشات اجلغرافية. و  والتصاممي الصناعية وحق املؤلف امللكية الفكرية معل حول كيفية اإ

 لمتكني الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل الصعيد الوطين.عن امللكية الفكرية ندوات  . ونظمتهاتأأمني حقوق و 

يف  ،2009ملكية الفكرية لعام ابلزتامن مع اليوم الوطين لل ، 2009أأبريل  23يف امللكية الفكرية املتنقةل ت وحدة طلقأ  و  .9
. املصممة يف الس تينات تنقةلامل عيادة وال املكتبة املتنقةل من معدةل من نسخة الس يارة  ومصمتمركز كوالاملبور للمؤمترات. 

مكتب معلومات متنقل، مبثابة ويه  .خاصوجه ب طفال املدار ولأ  ،وتمتثل همهتا يف نرش املعلومات للجمهور ششلك عام
الرباءات خدمات مثل تقدمي املشورة ششأأن تسجيل  الوحدة املتنقةل وفرتو  .ابمللكية الفكرية مجيع املعلومات املتعلقة يوفر

 نرتنت.عىل الإ  تحقيق يف حاةل الطلبال خدمات عرب الإنرتنت مثل البحث و و الصناعية، والتصاممي والعالمات التجارية 

 

 
 

ىل  وهتدف الوحدة املتنقةل .10 أأطفال املدار  يف املناطق الريفية. يشمل املهنيني و نطاق برانمج التوعية ل توس يع أأيضا اإ
ىل و . اس تخدامهأأو  همرحةل تسويق اإىلمن مرحةل تصممي املنتج امللكية الفكرية  خطوات بنّي ي  مصغرا امعرض وتضم ضافة اإ اإ
 مثل حتميل اس امترات التسجيل وعرض املنتجات. خدماتالوحدة املتنقةل وفر تذكل، 

ربامج اليت تنظمها الوزارات والواكلت وامجلعيات والقطاع ال من ادلعوات للمشاركة يفكثريا  ةت املؤسسسلّموت  .11
لزياي، حت املؤسسة ماكتب يف أأربعة مناطق يف ش به جزيرة ماتت، اف لضيق الوقت وقةل املوارد يف املقر الرئييسخلاص. ونظرا ا

توفري ، وذكل لتسهيل محةل التوعية ابمللكية الفكرية و 2010 عام ،الرشقيةو  والوسطى واجلنوبية الشاملية طقاع املنوويه فر 
ضافة اخلدمات الاستشارية.  ىل فر اإ  صباح وساراواك.منطقيت يف  أ خرين نيعاإ

محالت التوعية ابمللكية  يف هذه الفرتة اليت نظمت ابس مترارو  املاضيةس نة الثنيت عرشة خالل  ،شهدت املؤسسة و .12
الارتفاع اكإجناز حيث متكنت من الفكرية، ارتفاع عدد الطلبات املودعة من قبل الساكن احملليني. ونظرت املؤسسة اإىل هذا 

ىل تسجيلاملزيد من أأحصاب حقوق املل  حتفزي . وتواصلت محالت التوعية للمؤسسة طردا، مع حقوقهم كية الفكرية احملليني اإ
حتقيق احرتام امللكية ملؤسسة ملزيد من التوسع من أأجل حامية امللكية الفكرية و لطلبات احمللية املودعة. وتطمح اازدايد عدد ا
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 املؤسسة اس تطاعتما ذا من أأحصاب احلقوق احملليني سيسجلون حقوقهم، اإ  عددا أأكربأأن الفكرية أأيضا. وتعتقد املؤسسة 
 احلد منه.و  التعدي عىل امللكية الفكرية وقف

لأنه . تفقت املؤسسة أأن يكون الش باب مجهورها املس هتدف التايلوا .13
احرتاها، حتقيق اجليل اذلي سيساعد املؤسسة عىل حامية امللكية الفكرية و 

 سيساعدو شخص أ خر، امللكية الفكرية ل  وقومنع ال خرين من التعدي عىل حق
ترى املؤسسة أأن هناك . و أأيضا عىل تعزيز المنو الاقتصادي للبالدهذا اجليل 

حاجة اإىل غر  ثقافة احرتام امللكية الفكرية، وتعلمي هذا اجليل أأن الاستيالء 
املؤسسة وابتكرت عىل حق امللكية الفكرية لشخص أ خر هو أأمر خاطىء. 

عن مصورة وقصص  لملكية الفكريةهزلية ل  خشصية مهنا، ةجديد وسائط
ب اذتج ان هذه الوسائط، . واكن الهدف م2011عام  يف امللكية الفكرية

القصص املصورة الهزلية الشخصية وزع الأطفال اإىل محالت التوعية، حيث ت
عىل الأطفال. وتأأمل املؤسسة، من خالل نرش املعلومات هبذه الطريقة، أأن 

   مّطلعني عىل براجمها وأأنشطهتا. ظلواتذب عددا أأكرب من الأطفال ليت 

 

م احتفالت م العاملي للملكية الفكرية. وتنظية الفكرية يف مالزياي ابلزتامن مع اليو وحتتفل املؤسسة ابليوم الوطين للملك  .14
يف جممتع امللكية الفكرية يف مالزياي. وتساعد الفاعةل خرى الإحتفاء ابخملرتعني واملبتكرين والأطراف الرئيس ية الأ هذا العيد ل

بداعثقافة الإبداع وتشجيع املواطنني املالزييني  تعزيزالاحتفالت أأيضا يف  القامئة عىل امللكية الفكرية املزيد من املنتجات  عىل اإ
 يف مالزياي.

مه الاحتفال ابليوم الوطين للملكية الفكرية يف زايدة الوعي دلى امجلهور بأأمهية امللكية الفكرية، وابلتايل يساعد اويس .15
شاركوا بأأعداد غفرية يف هذا اجملال املرحب، من أأجل بناء مس تقبل مرشق لأنفسهم ولتعزيز يف جذب املزيد من رواد الأعامل لي 

 .دبالال حياة ثرية يف 

ريب يف أأن  لالفكرية. وجمال امللكية  عنالفرص لزايدة معلوماهتم العامة ل أأن يغتمن أأفراد من امجلهور هذه ومن املؤمّ  .16
 وخفرها وشهرهتا. مالزيايز جمد هذه الربامج وامحلالت ابلتأأكيد يف تعزي تسهم

ترشح بوضوح أأمهية عن امللكية الفكرية معلومات : أأنشطة أأخرى، من بيهنا اليوم الوطين للملكية الفكرية ويتضمن .17
جنازات عىل ودور العالمات التجارية يف حتقيق  ،واحلرصي الفريد واملظهر اتخرتاعالامعارض التسجيل و امحلاية من خالل  اإ

 اكحفة القرصنة.عن مل ووصالت أأداء للفنانني أألعااب تشحذ العقالتجارة ادلولية، و  مس توى

قامة جممتع  د ندوات يف خمتلف ولايت مالزيايوتعق .18 ىل ديسمرب من لك عام. وتركز هذه الندوات عىل اإ من أأبريل اإ
ذاكء الوعي بأأمهية امللكية الفكرية بني يدرك أأمهية امللكية الفكرية. ويؤثّ  حامية امللكية الفكرية. طلبات  ىامجلهور عىل مس تو ر اإ

 اإىل غر  ثقافة احرتام امللكية الفكرية دلى امجلهور. هتدف هذه الندواتكام 

قد أأصبحت السلع القامئة عيل امللكية فدمة،  الرائد لالقتصاد يف كثري من البّلان املتقامللكية الفكرية، يه اليوم املودّل و  .19
لحئة صادرات تكل البّلان. ويف هذا الصدد، تقدم احلكومة املالزيية لك التشجيع الالزم لتطوير هذا  الفكرية بنودا رائدة يف

درااك مهنا حلقيقة أأن عرص العوملة وحترير الأسواق جعال  اجملال الهام، عن طريق سّن القوانني املناس بة وتأأمني البنية التحتية. واإ
ذ قوانني فعاةل محلاية التكنولوجيات والابتاكرات اجلديدة نفاحلكومة جاهدة لإ تسعى اف  للغاية، جمال امللكية الفكرية صعب

 الوطنية.امللكية الفكرية ووقايهتا واس تخداها من أأجل تعزيز 
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 عىل املنافسة عىل املس توى ادلويل ادرينقالوالباحثني  املؤهلنيو  املمتكّننيالعديد من اخملرتعني عىل الرمغ من وجود و  .20
ّل  يف مالزياي،  كثيفة اهجوداملؤسسة  ، تبذل. ذلكلمنخفضا للأسف، ،ل يزاليف مالزياي ابمللكية الفكرية  وعيمس توى ال أأن اإ

 الربامج املذكورة أأعاله. عن طريقمللكية الفكرية ابالوعي  لإذاكء

 خممي امللكية الفكرية الصيفي –مالزياي للملكية الفكرية ؤسسة الربانمج احلايل مل اثلثا.
أأضافت مؤسسة مالزياي للملكية الفكرية برانجما جديدا، هو اخملمي الصيفي، ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعلمي. وأأقمي  .21

يف املنطقة  2014عام يف يف كوالاملبور، يف املنطقة الوسطى من مالزياي، وأأقمي اخملمي الثاين  2013عام يف أأول خممي صيفي 
 يف املنطقة اجلنوبية.اثلث خممي صيفي  عامهذا الاملؤسسة  رّض حتلشاملية. و ا

ول يزال الهدف هو غر  ثقافة احرتام امللكية الفكرية بني الأطفال. وتبذل املؤسسة أأيضا هجدا لتعريف الأطفال  .22
لإدارة املدرسة، حبيث ميكهنا  ة. كام أأوجدت املؤسسة أأيضا منصة جديديف سن مبكر معرفةعهنا كية الفكرية ليكّونوا ابملل 
ن وجدت، ومنع التعدي عىل حقوقهم من قبل الغري. وتسعى مس اعدة الطالب يف تقدمي طلبات حامية امللكية الفكرية اإ

ىل ىل أأعىل  املؤسسة اإ . وحبلول ذكل الوقت، ميكن للمؤسسة أأن تقلل من 2020ته حبلول عام درجارفع مس توى الوعي اإ
 وتاكحف املنتجات املقرصنة كجزء من مسامههتا يف المنو الاقتصادي للبالد. ،القرصنة عىل الإنرتنتمعليات 

، ومجيعهم يف السادسة عرشة من العمر. طالب 200يبلغ عددمه  من خمتلف املدار طالاب  2N3Dبرانمج ويضم  .23
املؤسسة ة فقط. وتلقت وتوىص وزارة الرتبية هبذه الفئة العمرية، عىل اعتبار أأن دلهيم امتحاانت يف هناية الس نة ادلراس ي

جيابية  وعىل هذا . 2014يف املنطقة الشاملية من مالزياي عام  أأخر اصيفيخمامي  وأأقامتمن وزارة الرتبية، ودعام تعليقات اإ
قامة مجل اليت هجزهتا وزارة الرتبية مبرافق اس تضافة،  . وتقدم املدرسةرسةملديف ا س نواياخملمي حداث  النحو، أأصبح يع ماكن اإ

 واملعلمني املرافقني هلم.الطالب 

بدحول معظم أأنشطة الربانمج  متحوروت  .24 وتسجيل الرشكة وامس املنتج. ومينح الطلبة همة معل  منتج وتسميته اعاإ
دارة امللكية الفكرية وتسويقها وحاميهتا. وتتّ  الأنشطة مبادىء التعلمي املمتع، مثل مسابقات امللكية بع هذه جامعي حول كيفية اإ

لىى حفل موس يقي عن امللكية الفكرية وأأنشطة عديدة أأخرى. ومينح الفريق الفكرية وأألع ضافة اإ الفائز جائزة يف هناية اهبا، اإ
 الربانمج.

ىل  دف املؤسسةوهت .25 ساعد الطالب واملعلمون، من خالل برانمج خممي امللكية تعزيز نرش املعلومات، وتأأمل أأن ي  اإ
ىل  هتماطر ما تعلموه مع أأقراهنم عند عودالصعيد الوطين من خالل تشالفكرية الصيفي، يف حتقيق هذا الهدف عىل  اإ

، أأن حتقق رؤيهتا ورسالهتا يف مع مرور الوقتتزداد شعبيته من خالل هذا الربانمج اذلي  مدارسهم. وتأأمل املؤسسة،
ام امللكية الفكرية بني ماكحفة البضائع املقرصنة واحلد من القرصنة عىل الإنرتنت. وتسعى املؤسسة اإىل غر  ثقافة احرت 

 .خصوصاالزييني معوما وجيل الش باب امل

 املس تقبلية امامله رابعا.
ذ تتعاون املؤسسة  .26 ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية يف "برانمج تبين املدار ". اإ ويمتثل املرشوع القادم للمؤسسة املتعلق ابإ

قرتاح مرشوع يكون جزءا من املناجه ادلراس ية يف برانمج يف هذه الأنشطة مع وزارة الرتبية هبدف الرتكزي عىل املدار ، وا
هذه الفكرة بعد الإجنازات اليت حققها برانمج جائزة امللكية الفكرية. فبعد املؤسسة التعلمي اليت تضعها الوزارة. وقد اقرتحت 

من ميلكها و ات الفائزة؟ حفل جائزة امللكية الفكرية، طرحت املؤسسة السؤال التايل: ماذا س يحدث لالخرتاعات والابتاكر 
بداعاهتم وحيموهنا؟هل يسجل الفائزون و وملن تعود ملكيهتا الفكرية؟  س ياسة ذلا أأجرت املؤسسة دراسة ششأأن . اخرتاعاهتم واإ

 الابتاكر والإبداع دلى الطالب.عىل  شجعالتعلمي الوطنية، اليت ت 
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عىل املدى ة خط ووزارة التجارة ادلاخلية والتعاونيات والزنعة الاس هتالكية،وزارة الرتبية وأأعدت املؤسسة ابلتعاون مع  .27
. عدة مراحل الأجل طويةل ةاخلط فامي تضم ،مرحلتني لوتضم اخلطة قصرية الأج. أأخرى عىل املدى البعيداقرتحت و  يبر الق

 الأجل. ةقصري اخلطة  من الأولينيللمرحلتني الالزم متويل املؤسسة ال  وس تقدم

نشاء وحدات الإدارة معايري  وضعات لخطو  ، اختاذاملرحةل الأوىل من اخلطة قصرية الأجلوتشمل  .28 اختيار املدار ، واإ
شد ري ل. يت يقع الاختيار علهيايف املدار  ال معيننيعلمني ملالتدريب املؤسسة ر وس توفوالمتويل اليت ستشغل الربانمج. 

ىل ن املعلمو طار هذا الربانمجو. واحرتاها الفكريةحامية امللكية  طرقبدورمه الطالب اإ ، ستنظم املؤسسة عىل مدار يف اإ
بأألعاب امللكية الفكرية. وس تخصص املدرسة مساحة لعرض جدارية عن امللكية الفكرية، يتعمل مهنا  تتعلقأأنشطة العام 

 الطالب عن امللكية الفكرية ويسامهون يف أأنشطهتا وأألعاهبا.

ىل قصرية الأجل، فهيي مسابقة امللكية الفكرية.  وأأما املرحةل الثانية من اخلطة .29 وس يعطى الطالب مرشوعا للتوصل اإ
يداع طلب امللكية الفكرية. ومن شأأن  بداع يف غضون فرتة معينة. وستساعد املؤسسة املدرسة الفائزة يف اإ أأي ابتاكر أأو اإ

 هذا أأن حيفز املزيد من الإبداع بني الأطفال.

نفذ ، وسي الأجل لخطة طويةلل ستبحث املؤسسة عن مزيد من المتويل احلكويمل،  حاةل جناح اخلطة قصرية الأجويف .30
 اختيار عدد أأكرب من املدار .جدا بغية عىل نطاق واسع  ""برانمج تبين املدار 

ليه حال ا تؤولما س   املراحل الالحقة وس تحدد .31 ذا اكن ينبغي  أأي،. اخملتارين الطالبدار  واملعلمني و ملاإ ما اإ
، والنظر يف انتداهبم كسفراء للملكية اجلامعات أأو اللكياتالطالب يف  منهذه اجملموعات احملددة العمل مع الاس مترار يف 

 يف املس تقبل.ه قيق حت  تصبو اإىلو  هل املؤسسة طختطهذا هو ما و  الفكرية من قبل املؤسسة.

 مالزياي للملكية الفكرية؟ ما يه الأنشطة الأخرى ملؤسسة  خامسا.
 حتت عنوان، حدث عقد مؤخرا يفاملؤسسة  تناولت معظم الأحداث اليت تضم الش باب. و تشارك املؤسسة يف .32

BAHTERA  حتويل مشاريعهم ابس تخدام عىل رواد الأعامل الش باب  ةز جفوة املعلومات حمف ،الغدكونوا رواد أأعامل أأو
. يف خدمة مشاريعهم امل اجلديدةالتكنولوجيا ومناذج الأع وتقدمي اخلدمات من خالل تسخريوالتسويق  الأعامل معلومات
الفرصة للتحدث معهم حول حامية امللكية ابملائة من املشاركني، ذلا اغتمنت املؤسسة  80حوايل نس بة الش باب  وبلغت

 لحرتام امللكية الفكرية وغر  ثقافة امللكية الفكرية يف أأوساط الش باب. الشديدةمهية الأ الفكرية وحول 

ىل  8من يف الفرتة مللكية الفكرية اذلي عقد ا تقيميادلويل الثاين ل املؤمتر هو ، و براجمهاحدث ت املؤسسة يف أأ قّدمو  .33  10اإ
احمللية من بّلان  من قادة اجملمتعات 10النشاط  وترأأ  هذا. للش باب منصة "لش بابل  مؤمتر -الالحتت عنوان " 2015يونيو 
وقع: امل وأأطلقوالش باب يف الأعامل التجارية. نجاح اطلقا ل من اعتبارهوحتدثوا فيه عن امللكية الفكرية ابأ س يان، مجموعة 

www.aseanstartupip.com. 

 طموحات مؤسسة مالزياي للملكية الفكرية  سادسا.
وعىل هذا الأسا  ابرشت املؤسسة بعدة  اكلنقش عىل احلجر. صغراليف  دبتعلمي الترصف بأأ  ؤمن مالزياي بأأنت .34

ذاكء الوعي يف صفوف الأجيال الصغرية حنو حامية امللكية الفكرية خطوات ، عىل غرار ما قامت به بصورة خاصة من خالل اإ
 بّلان اخرى.

ن املؤسسة عىل اقتناع اتم بأأن تنف  .35 ال امللكية واحدة من املنظامت الرائدة يف جم، س يجعلها ذ الأنشطة املذكورة أأعالهيواإ
 بّلانليني أأو من الأجانب، وخاصة من احمل ة الفكرية، سواء اكنوا من ، تسهر عىل حامية مصاحل أأحصاب حقوق امللكيالفكرية

 مجموعة ال س يان.

http://www.aseanstartupip.com/
http://www.aseanstartupip.com/
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بني  هوترس يخبغر  احرتام امللكية الفكرية  وتتعهد. 2020حبلول عام لك ما س بق  املؤسسة اإىل حتقيق وهتدف .36
 الإنرتنت والسلع املقرصنة.عىل قرصنة الخالية من  ،2020أأن تكون مالزياي، حبلول عام  أأملوتالشابة.  الأجيال

 ]هناية الوثيقة[


