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 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 
 الحادية عشرةالدورة 

ىل  5جنيف، من   2016سبمترب  7اإ
 
 

إلذكاء أنشطة التوعية والحمالت االستراتيجية بوصفها وسيلة 

 االحترام للملكية الفكرية

عدادمساهامت   ورابطةومجهورية كوراي وابراغواي والفلبني  ولتفيا أأنتيغوا وبربودا والصني واليوانن وهنغارايو اجلزائر  من اإ
 ( ومجعية املوس يقيني السويرسيةبولندا) سينغال

نفاذ )اللجنة( يف دورهتا العارشة  .1 ىل  23اليت عقدت من اتفقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ عىل  2015 نومفرب 25اإ
تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت " يف دورهتا احلادية عرشة يف موضوع النظر

الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول 
 ض هذه الوثيقة مساهامت أأعدهتا دول أأعضاء ومجعيات وطنية.". وتعر الأعضاء التعلميية وغريها من الأولوايت

ويتجىل اهامتم ادلول الأعضاء بتوعية وتثقيف امجلهور بشأأن امللكية الفكرية يف تنوع الأنشطة املعروضة. وتنقسم هذه  .2
ىل نوعني، أأولها أأن مجيع ادلول الأعضاء يقر بقمية تثقيف الش باب ليدركوا أأمهية احرتام امل  لكية الفكرية. وقد مصم الأنشطة اإ

بعضها برامج خملاطبة املدارس ومنحها أأدوات دراس ية ومنشورات فاكهية وأألعاب فيديو ونّظم زايرات للمسؤولني وعروضا 
ابن املهرجاانت وغريها من التظاهرات العامة وابلتفاعل مع ومسابقات . وخياطب البعض الش باب بتحنّي الفرص الساحنة اإ

 عض الآخر مجهورا أأوسع عن طريق التلفزيون والراديو ووسائط الإعالم الاجامتعية.اجلامعات. وخياطب الب

نفاذ القانون والعاملني يف القطاع  .3 ىل جتهزي املوظفني احلكوميني وواكلت اإ ويف املقام الثاين، تسعى ادلول الأعضاء اإ
التدريبية واملناقشات. وحتفز الوعي أأيضا اخلاص لفهم دور امللكية الفكرية وأأمهيهتا. وتفعل ذكل عادة من خالل الندوات 

 بفضل املبادرات الإعالنية كحفالت منح اجلوائز.

 ابلرتتيب التايل:ادلول الأعضاء وامجلعيات الوطنية وترد مساهامت  .4

 3 ............................... أأنشطة التوعية والتكوين يف ادليوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اجلزائر



WIPO/ACE/11/4 
2 
 

ذاكءمن أأجل باب محالت تثقيفية ومسابقات للش    8 ...................... لملكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودال حرتام الا اإ

 12 ............................. ا مجهورية الصني الشعبيةهتاملبادرات املعنية بتدريس امللكية الفكرية للش باب اليت أأطلق
 16 ...................... تعزيز الوعي ابمللكية الفكرية من أأجل حتسني الالزتام بقوانني الاس ترياد والتصدير يف الصني

 19 .... التعلمي الابتدايئ والثانويمرحليت امية حق املؤلف يف حبرفع مس توى الوعي  -ية ليوانن ا املؤلفحق  مدرسة

 22 ............................................................................................ ربة هنغاراي يف توعية عامة امجلهورجت

ذاكء الا  27 ............................... : جتربة مكتب براءات مجهورية لتفياهبا يوزايدة الوعللملكية الفكرية حرتام اإ

 31 ............................................ هبا املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي تضطلعبرامج التوعية اليت 

 36 ........................... مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني اليت يقوم هبا والتوعية ابمللكية الفكريةف محالت التثقي

ذاكء احرتام امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي ىل اإ  43 ............................................... أأنشطة التوعية الرامية اإ

 يغنال( يف الهنوض ابمللكية الفكرية من خالل التثقيفمعل رابطة موزعي الربامج التليفزيونية )س  
ذاكء الوعي يف بولندا  49 ............................................................................................................ واإ

رشاف مجعية املوس يقيني  قمية املوس يقى املسجةلب محةل توعية  -( NEXT BIG THING) "نيكست بيغ ثينغ" ابإ
 52 ........................................................................................................................... السويرسية

 ]تيل ذكل املساهامت[
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 املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اجلزائرأأنشطة التوعية والتكوين يف ادليوان الوطين حلقوق 

عداد ، اجلزائر العامصة،  حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةادليوان الوطيناملدير العام يف  سايم بن ش يخ حلسني، مسامهة من اإ
 *اجلزائر

 ملخص

، توعية امجلهور اجلزائريف  ( للهنوض ابمللكية الفكريةادليوانتشمل أأنشطة ادليوان الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة )
ىل الش باب واملؤلفني.   بقضااي حقوق املؤلف وتدريب املهنيني. وتوجه أأنشطة توعية امجلهور أأول اإ

ذلا تعبأأ مجيع وسائل التصال: أأي الراديو والقصص املصورة والنرشات وش باكت التواصل الاجامتعي. وتُغتمن مجيع الفرص 
لثقافية والصالوانت واملعارض واحلفالت التذاكرية املرتبطة ابلثقافة وغريها. كام تنظم والتصال ومهنا الفعاليات ا للتعلمي

بداعاهتم وحتفز اجلهات املنتفعة عىل الوفاء ابلزتاماهتا وتربز  ىل حامية اإ احملارضات يف املدارس. وتدعو هذه امحلالت املؤلفني اإ
تزنيل غري القانوين للمصنفات. أأما تدريب املهنيني ال ة الانتحال و الآاثر السلبية خملتلف صور التعدي عىل حقوق املؤلفني خاص

نفاذ القوانني.هو ف  ىل الأطراف العامةل واملوظفني املسؤولني عن اإ  موجه أأول اإ

 للتوعيةامحلالت الإعالمية والتعلميية  أأول.

امللكية الفكرية وماكحفة خمتلف  ترتكز أأنشطة ادليوان الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة )ادليوان( للهنوض حبامية .1
 أأشاكل التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية عىل عدة حماور.

بشأأن قضااي حق املؤلف بوجه خاص مبناس بة اليوم تقدم وتقدم دورات التوعية بشأأن امللكية الفكرية بوجه عام و  .2
الإعدادية والابتدائية يف املدن الكربى يف اجلزائر. العاملي للملكية الفكرية يف مجيع املدارس الثانوية يف اجلزائر ويف املدارس 

حاطةويوحد حمتوى هذه ادلروس ومدهتا. كام تعد اس امترات  ابمللكية الفكرية وأأمهيهتا الاقتصادية والاجامتعية لفائدة هيئة  لالإ
 التدريس. ومما ل شك فيه أأن احملارضات تشمل قضااي الانتحال.

ىل طالب معاهد التكوين  وتقدم دروس متهيدية عن حق املؤلف .3 والإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإ
 الفين. ويوحد لك من حمتوى هذه احملارضات ومدهتا.

ىل الش باب يف املدارس  .4 وتوزع قصتان مصوراتن جماان بشأأن قضااي احرتام امللكية الفكرية خاصة حقوق املؤلف اإ
وح الس نوي للتعريف ابدليوان أأو بوجه عام يف الفعاليات والأحداث الثقافية. وتوجه الثانوية يف معرض الإبداع ويف اليوم املفت

ىل ش باب املؤلفني وحتهثم عىل الانضامم ( À l’abri du poulpe" )الأخطبوطأأول قصة مصورة وعنواهنا "يف منأأى عن  اإ
ىل ادليوان محلاية مصنفاهتم. أأما القصة املصورة الثانية فتربز الآاثر السلبية  للقرصنة. اإ

ذاعية للش باب مهنا برانمج سريايل اتغر الإذاعي اليويم ) .5 (، اذلي Serial TAGGERويرعى ادليوان عدة برامج اإ
مينح املوهوبني الش باب فرصة ليك يعرفهم امجلهور، وحصل الربانمج عىل املساعدة املالية من ادليوان ملدة س نة. وأأذيعت 

ىل احرتام احلقوق املرشوعة للمؤلفني، والثانية رسالتان أأساسيتان ابنتظام يف هذه الربا ىل امجلهور وتدعو اإ مج. الأوىل موهجة اإ
ىل ادليوان للمتتع حبامية حقوقهم. ويف هذا الصدد، أأذيعت عدة مقابالت مع مسؤولني من ادليوان  حتث املؤلفني عىل الانضامم اإ

                                                
*

آراء املؤلف  املعرب عهناالآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. عن ابلرضورة وليستيف هذه الوثيقة يه أ  أ
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ذاعية بشأأن الرهاانت الاجامتعية والاقتصادية والثقافية املرتبطة حبام ية حقوق املؤلفني واحلقوق اجملاورة. كام أأذيعت برامج اإ
أأخرى حمتواها أأديب و/أأو اقتصادي عىل قنوات الإذاعة احمللية أأو اجلهوية بغية توعية امجلهور بأأثر التعدي عىل حقوق امللكية 

 الفكرية.

ىل الش باب بشأأن موضوعات فنية كام  .6 ختص حق املؤلف هبدف أأذيعت مسابقة عىل موجات حمطة راديو موهجة اإ
 توعية املزيد من الش باب ابلآاثر املدمرة للقرصنة والتزنيل غري القانوين للمصنفات عىل الإنرتنت.

وتُنظم الأايم املفتوحة لدليوان لك عام يف منتصف شهر أأبريل ملدة أأس بوع. وتقام عىل مس توى الإدارة العامة وعىل  .7
ىل ادليوان هبذه املناس بة لفائدة الطالب. وخالل هذه  مس توى الواكلت احمللية للمكتب. كام تُنظم زايرات دراس ية للمدارس اإ

 اللقاءات، تقدم عروض بشأأن الإدارة امجلاعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 

النقاشات لصاحل امجلهور عىل هامش بعض الفعاليات الثقافية )املعارض والعروض( بتيسري من -وتنظم اللقاءات .8
 يوان. وتتناول قضااي حق املؤلف وعالقته مبوضوع الفعالية الثقافية اليت ينعقد اللقاء عىل هامشها.مسؤويل ادل

وتطوف قافةٌل املدن الرئيس ية يف اجلزائر للقاء املؤلفني والفنانني هبدف توعيهتم بقضااي امللكية الفكرية وحتفزيمه عىل  .9
ىل ادليوان ورشح س بل الالتحاق به.  الانضامم اإ

ذ يضم لك عام انرشي املوس يقى والكتب يف مؤمتراتواملعر  .10 بداع من الأنشطة الرئيس ية يف ادليوان، اإ -ض الوطين لالإ
 مناقشات مع امجلهور.
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ىل احرتام امللكية الفكرية يف خمتلف الفعاليات الثقافية اليت ينظمها ادليوان. .11  وتوزع النرشات ادلاعية اإ

 

 لومات عامة بشان أأنشطة ادليوان.وتوزع ابنتظام أأقراص مدجمة حتتوى عىل مع .12
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تالف املصنفات املقرصنة املصادرة أأثناء ضبطيات ادليوان حبضور الرشطة الوطنية. .13  وتنظم معليات اإ

 

 كام يتنظم ادليوان ابنتظام فعاليات لتكرمي كبار الفنانني واملؤلفني عالمة عىل التقدير وماكفأأة عىل اجلدارة. .14



WIPO/ACE/11/4 
7 
 

 

الإعالانت التلفزيونية والإذاعية لتوعية امجلهور. وعادة ما تذاع هذه الإعالانت مبناس بة اليوم وأأخريا، ميول ادليوان  .15
تالف التسجيالت الصوتية املتعدية.  العاملي للملكية الفكرية وكذكل مبناس بة احتفاليات اإ

 أأنشطة التكوين لصاحل الأطراف العامةل .اثنيا

لرشح حمتوى القانون بشأأن حق املؤلف لفائدة املس تخدمني واجلهات وأأخريا ينظم ادليوان حلقات دراس ية ابنتظام  .16
نفاذ قوانني امللكية الفكرية،  املنتفعة ابملصنفات الفكرية، كام ينظم ورش العمل لصاحل املوظفني املسؤولني عن وضع هيالك اإ

امجلاعية حلقوق املؤلف واحلقوق وأأايم دراس ية بشأأن احرتام حقوق امللكية الفكرية مع اجلامعيني وحمارضات بشأأن الإدارة 
أأبريل من لك عام ابلتنس يق مع الإدارة العامة للأمن  23اجملاورة يف لكيات الرشطة وادلرك. وينظم منتدى س نواي يف 

 الوطين.
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ذاكءمن أأجل محالت تثقيفية ومسابقات للش باب    لملكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودال حرتام الا اإ

عدادمن مسامهة  وزارة الشؤون ، مللكية الفكريةوا لتجارةل ، مكتب أأنتيغوا وبربودا أأمينة التسجيلرييك اكماتشو،  الس يدة اإ
 *القانونية

 امللخص

ذاكء جمال هذه الورقة جتربة أأنتيغوا وبربودا يف تعرض  تثقيفيةمحالت تنظمي لملكية الفكرية من خالل ل حرتام الااملعرفة و اإ
نفاذويل ؤ لقطاع اخلاص ومسوا للش بابومسابقات مصممة ، حمَددة الأهداف املوارد املالية والبرشية  ول يزال نقصالقانون.  اإ

ذاكء محالت  حتداي أأمام حتقيق الفائدة القصوى من اس تخدام  يفامللكية الفكرية و  لتجارةامكتب  اس متروعي. ومع ذكل، الاإ
 أأساليب مبتكرة لتعزيز الوعي.

 مقدمة .أأول

تسجيل حقوق امللكية  مسؤوليةمللكية الفكرية )"مكتب امللكية الفكرية"( والتجارة ل نتيغوا وبربودا أأ مكتب يتوىل  .1
 أأو حنو ذكل. 2003عام يف  تأأسس ،وزارة الشؤون القانونيةيف  شعبة ووه ،ريةالفك

يف املبدعني م أأ س تخدمني من امل  سواء، تثقيف امجلهور، أأخرى أأمور مضن ،مكتب امللكية الفكرية ولية من هممجزء و  .2
واكن . به وتشجيع الامتثال للقوانني ذات الصةل به، واحلقوق املرتبطة معوما موضوع امللكية الفكرية بشأأن مللكية الفكريةجمال ا

ىل يتصممي برانمج تحدي ال  ىل ال فتقر اترخييا ي من الساكن قطاع عريض صل اإ نتاجالعميق لأمهية هذا اجملال،  تقديراإ تأأثري  واإ
جيايب ذاكء احملدودة عىل أأنشطة  همواردو  ههجودمن  اكبري قدرا ز ركأأن يكتب امل صدد، قرر الواقع. ويف هذا اليف  اإ  الوعياإ

نفاذ ويل ؤ ومسالقطاع اخلاص و رتاتيجية اليت تس هتدف الش باب وامحلالت الاس رشاك هذه القطاعات وذكل هبالقانون. اإ دف اإ
 هم.مدارس و  مجممتعاهتو قنوات نرش يف منازهلم للعمل ك  ومن مثَّ جذهبم ،املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية املسائل يفمن اجملمتع 

ذاكء الوعي .اثنيا  محةل اإ

ىل سعى مكتب امللكية الفكرية ي  .3 ىل امل رسالته حتوضع اسرتاتيجيات مبتكرة اإ طارمجلهور اإ اليت تفرضها قيود ال  يف اإ
ذاكء الوعي تعدة أأساليب يف محال اس ُتخدمت حمدودة. ويف هذا الصدد، تهمزياني   زايرات، ويه مسابقات مدرس ية و اإ

نفاذ القانون والقطاع  مسؤويل وتثقيف س نوية جياز أأسلوبلك لأأدانه وسنتطرق . الإعالم الاجامتعية طاخلاص ووسائاإ  .ابإ

 مسابقات مدرس ية .لفأأ 

مفتوحة مجليع املدارس الابتدائية والثانوية يف  مسابقة يف جمال امللكية الفكريةكتب امل  يس تضيف، 2011منذ عام  .4
التعلمي وزارة  وتدمع. سابقةلم ل لبنوك التجارية احمللية ورشكة اتصالت اأأحد رعاية  من تأأمنيكتب امل  ومتكنأأنتيغوا وبربودا. 

الفنون البرصية  موضوعات/تقالاملموضوعات و املعايري تكون أأن  ا، وحترص عىلجيد دعام املسابقةوالعلوم والتكنولوجيا 
مشاركة قاض زائر حميل  ، فضال عنشهاداتجوائز و خالل تقدميها من  املسابقة وتدمع الويبومناس بة للمدارس. و  مفيدة

 .ABIPCOمن منظمة  يتقن حرفهتم مناسب

                                                
*

آراء املؤلف،  املعربالآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. وليستعهنا يف هذه الوثيقة يه أ  ابلرضورة أ
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 عامة. وأأحداثمواد مطبوعة  للمسابقة وقد أأعددان .5

 من كتابة الأغاين وتتنوع أأنشطهتا ،لس ياق احمليلوااليوم العاملي للملكية الفكرية  بني شعارهذه املسابقة الس نوية  وتوامئ .6
ىلأأفالم الهواتف اذلكية و  قبال مزتايدمكتب امللكية الفكرية أأن املسابقة  ووجدملقالت. كتابة ا اإ  يفن والفائز وحيصل . حتظى ابإ

ىل من الأ  مهكزاس تة ترتاوح مر والفائزون خمتلف الفئات عىل جوائز.  الثانوية وثالثة يف فئة  رساثالثة يف فئة املدالثالث، ول اإ
 ه.تطوير  اجلاري الإلكرتوين الفائزة عىل موقعه وضع الإسهاماتكتب ويعزتم امل الابتدائية.  رسااملد

جمال يف هذا العام  مسابقةوضوع م تتجدد" هو: الثقافة الإبداع الرمقي": 2016ة الفكرية كون اليوم العاملي للملكييس  و  .7
 مثل:ط صورة ابس تخدام هجاز رمقي )اتدائية: التقالاب  رسالمدل املسابقة موضوعوس يكون . الفين/التصوير الفوتوغرايف

موضوع أأما لثقافة يف أأنتيغوا وبربودا. هبا اطور تت الكيفية اليترمقية( لإظهار الاكمريا اللويح، ال احلاسبي بود، الآ الهاتف، 
أأنتيغوا يف ة ثقافهبا  طوراليت تت يةكيف ال  لإظهار رمقي هجازس تخدام ابفيديو  أأورمقية  /صورط صورةالتقا: فهو ملدارس الثانويةا

 .هذا العرص الرمقي

لزاميليس الصور رمقيا  حتريرأأن  ومع .8 براز رؤيهتم ين،مصورلل لكن يُسمح به لإظهار القدرة الإبداعية، ااإ للثقافة يف  واإ
أأربع صور رمقية غري مكمتةل صورة من بني يار ت خ الطالب أأيضا وميكن ل ة،أأصليجيب أأن تكون مجيع الصور و ربودا. أأنتيغوا وب

أأانانس أأنتيغوا الأسود اخملتارة يه: ربع الأ صور ال. لس تكاملهاواس تخدام قدراهتم الإبداعية  ،عىل املوقع الإلكرتوين للمكتب
والأمه من ذكل أأهنا ذات  ،اترخيي وتعلميي ذات مغزىهذه الصور  يعمج الطيور احمللية. أأحد طاحونة و و وعاء من الصلب و 

ىل ذه الصور، هب ب، مس تعيناكتامل سعى وي لأنتيغوا وبربودا.  ةثقافيمرجعية  ثبات أأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اإ اإ
سابقة مناس با من امل تصممي  ليكون يةالإبداع  القدرات بعضب  واس تعنيحقوق امللكية الفكرية. يف أأمهية  تكتيسوالفوللكور 

 دوةل جزرية صغرية مثل أأنتيغوا وبربودا. عىل هل وقع كبريمكتب أأن هذا الهنج لل  وتبنيالناحية الثقافية، 

 الزايرات املدرس ية .ءاب

ىل املدارس الابتدائية والثانوية لتقدمي عروض لرش مينظيف ت ، 2011منذ عام  ،مكتب امللكية الفكريةبدأأ  .9 حية  زايرات اإ
مرة و املدارس املعنية.  يف نومدير املدرسة واملعلم ملا حيدده وفقا مهلطالب وعددلالفئة العمرية وتتنوع . الطالبواسعة من 

، هتدف الزايرات املدرس ية عىل أأية حالموضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية. حول لك عام يف العروض  تمتحورأأخرى، 
ىل واملسابقات   الوعي بني الش باب حول امللكية الفكرية. رفع مس توىمعوما اإ

ذل هجد لزايرة س نواي. ويبُ ل ارس ابتدائية وأأربع مدارس اثنوية عىل الأقلأأربع مد مكتب امللكية الفكريةعادة ما حيدد و  .10
القطاع مدارس الريف واملدارس اليت ترعاها احلكومة و ومدارس املدينة  القامئة يفاملدارس  ا منمزجي أأن تشمل الزايرةلضامن 

حقوق مجيعها د سوجي يف املزنل  جندها عادة وأأغراض امللكية الفكريةعن  معه مطبوعاتكتب الزائر امل فريق  وحيملاخلاص. 
مصورة ولكامت  اكتب خالل هذه الزايراتوقد تلقى الطالب . يكون المترين عىل صةل ملموسة ابلواقعامللكية الفكرية حبيث 

 مع معلمي املدارس.املكتب  لعمكام ي. الويبو أأعدهتامتقاطعة 

قدم في رس.ازايرة املدجزءا من فريق  كونليضيف  دمات سفريخبمكتب امللكية الفكرية  يس تعنيلآخر،  حنيمن و  .11
عالن  مزاايكتب امل قابل يقدم امليف ، وللمساعدة يف محةل التوعية تطوعاهتم اخرب  وفضيال هؤلء السفراء  سفري الضيف. لل  يةاإ

غيتار ال  وأأغانيه عىل اهوس يقمب كثرياطالب ال واس متتع فنان حميل، الفنان دراستيك، وهو الزايرات املدرس ية يف وقد شارك
 .الزايرة مضن فريقعندما يكون 

عرفة ما يه ملالأطفال  جذبيف  جناحا ممتزيا جنحتالزايرات املدرس ية والسفري الضيف  وتبني للمكتب أأن فكرة .12
 .مشجعةبيئة  وهّيأأتامللكية الفكرية 
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 كشك املعرض الوطين للعلوم .ميج

مطبوعات لنرش  ووزع كشاك قام، وأأ لعلومليف املعرض الوطين نصف الس نوي حارضا مكتب امللكية الفكرية  اكن .13
آخر يف  ،كتبامل  وقد اس تعاندف املعرض مجيع املدارس يف أأنتيغوا وبربودا. س هتمللكية الفكرية. وي اباملعرفة العامة  معرض أ

 ذات صةل ابمللكية الفكرية، مثل فرش ت فيه أأدواترضعُ  زنلمل ادلاخيل التصممي لوضعفنان حميل ب ، هفي لعلوم شاركل
متتع وقد اس   اخملتلفة.  الأدواتحليواانت والنبااتت، واجملوهرات وغريها من اوأأنظمة تغذية  ،الأس نان، واملصابيح الكهرابئية

طريقة  ويعد هذا العرض. تنابيئ يف ة الفكرية يف حياتنا اليومية وم امللكياس تخدمدى اأأظهر  اذليذا العرض هبالش باب 
تبادل املعلومات ذات الصةل ابمللكية الفكرية يف أأوساط س بل ب فعاةل من حيث التلكفة لبدء مناقشات غنية و بس يطة 

 .وتأأثريها فهيا ياتنامدى اتصال امللكية الفكرية حب  وتوضيحالش باب، 

نفاذ القانون والقطاع اخلاص مسؤويل تثقيف .الد  اإ

نفاذ القانون يف جمال امللكية  مسؤويللتثقيف  ةمت تصممي برامج س نويفقد عىل الش باب.  التثقيف ل يقترص برانمج .14 اإ
احملايم بني التعامالت يف  حمصور جمال امللكية الفكريةون نفاذ ير الإ  مسؤويل أأن يف حالت كثرية جدا وتبني لناالفكرية. 

دراكو  ،ومولكه وقد أأمقنا . ابدلفاع عنه اتعهدو ي منصوص علهيا يف القانون نفسه اذلامللكية الفكرية  أأن حامية أأخفقوا يف اإ
ىلمعل  حلقات  لأمهية امللكية الفكرية. أأمشل تقدير للوصول اإ

مع معل مع املبدعني و  وحلقاتمناقشات  حيث جُيرىمع القطاع اخلاص،  أأيضامكتب امللكية الفكرية ويتعاون  .15
قناعهم بأأن  الرشاكت الصغرية منا ُوضعت حامية امللكية الفكرية قوانني لإ ىل  حباجة أأو مهجيهلون حقوقهم  ل يزالون َمنلفائدة اإ اإ

دراك بداعاهتو  همتصاممي و  مخرتاعاهتاأأن  اإ  .الفكرية مللكيةمن افئات خمتلفة  مبوجبمحمية  ماإ

 وسائط التواصل الاجامتعي .اءه

عىل نطاق  ملعلوماتا توزيعل توفري س بل  يف وجناهحاالاجامتعي  التواصل طوسائ الفكرية أأمهيةمكتب امللكية يدرك  .16
مؤخرا عىل  لكن متت املوافقةالفيس بوك أأو تويرت، عىل صفحة  الراهن،يف الوقت  ،كتب امللكية الفكريةول يوجد مل . واسع

لكرتوينعنوان  من مللكية الفكرية، ا يف جمال معلوماتلل ا متاكمالمركز ن ليكوتطوير املوقع العمل حاليا عىل  ريوجي. ملوقع اإ
 .ةالس نوي ملسابقةايف عن أأسامء الفائزين يف املوقع الإعالن  املعزتم

حمطة يف كتب س نواي امل  مسؤويل من خالل ظهوروسائل الإعالم احمللية، أأيضا بمكتب امللكية الفكرية  ويس تعني .17
وقد حمطات الإذاعة احمللية. واملشاركة يف برامج  ،"صباح اخلري أأنتيغوا وبربودا" برانمجيف ، ABS التلفزيون احمللية، تلفزيون

مسابقة هذا فيه  وُأطلقت ،مشل وسائل الإعالم يوم مفتوح انحج ،يف اليوم العاملي للملكية الفكرية، 2016أأبريل  26يف  نُظم
 ق جناحا كبريا.حتقمل ا لكهن ،بقس   مفتوحة فامي اأأايم علام بأأننا نظمناالعام. 

عالن عن املسابقة الس نوية لمع من وسائادلمكتب امللكية الفكرية  ويطلب .18 الواردة ردود ال وتُعد. اليت يقميها الإعالم لالإ
جيابية حىت الآنيف هذا الصدد  الإلكرتونيةو املطبوعة الوسائل من   .اإ

ىل رفع مس توى ى املكتب سعوي  .19 العقارات أأو  قمية نع تزيدأأو تعادل قمية ب أأيضا  تمتتعوعي امجلهور بأأن امللكية الفكرية اإ
حامية  توضيح أأن وحاول، سوزي هوت صوص"" ، وتُسمىالصلصة احلارة املنتجة حمليا ورضب مثال لموسة.املمتلاكت امل 

أأبل  رشكيت رباءاتالعالمة جتارية و/أأو ال حامية تساعد وأأكرث قوة ورواجا، مثلام ةفريد هاعل جت  "سوزي"عالمة جتارية مثل 
يراداتغ يف حتقيق وسامسون دلخل ل ارئيس ي اأأن تصبح مصدر  للملكية الفكرية ميكنكيف  أأن يبني أأيضا حاول املكتب. خضمة اإ

 العالمات التجارية.و اجلغرافية  واملؤرشاتحامية حق املؤلف  من خالل أأنتيغوا وبربودايف 
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 اخلامتة .اثلثا

نواصل املناقشات مع وزارة وس  تعزيز امللكية الفكرية. ملواصةل لعمل مع القطاعني العام واخلاص ابملزتمني  س نظل .20
يساعد وأأن  بصفة خاصة،معلنا مع الش باب  يدمع أأن وهو ما من شأأنهمللكية الفكرية يف املناجه ادلراس ية، ا لإدراجالتعلمي 

ذاكءالساكن عىل   سن مبكرة. يفلملكية الفكرية ل حرتام الا اإ

المتويل واملوارد  قةل اذلي تطرحهملكية الفكرية رمغ التحدي لل حرتام الا لإذاكءاس تكشاف طرق مبتكرة  وس نواصل .21
 .نفاذالإ البرشية لتنفيذ مجيع الأفاكر اليت مت حتديدها لتوعية امجلهور و 

وس نواصل البناء عىل  تزتايد، اشعبيهتاليت بدأأت  ،وسنس متر يف اس تضافة مسابقات املدارس الابتدائية والثانوية .22
 حتقق.الزمخ اذلي 

ىل ا وقد قدمنا توصية .23 من هذا ف  ها الإلكرتوين،موقع  حتديدا عىلالش باب  اليت ختاطبوضع بعض احملتوايت ل لويبواإ
ىل حد كبري مكتب امللكية الفكرية ي أأن شأأن   يف أأنتيغوا وبربودا وغريها. التوعيةمبادرات  يفساعد اإ

احلقوق و  ،مللكية الفكريةيف جمال اعرفة والفهم ملا امواطنهيو حكومة أأنتيغوا وبربودا  ن اكتسابهو التأأكد مالهنايئ  ناهدف و 
ننانفاذ املناس بة محلايهتم. الإ س ياسات و  اتترشيعال  ووضع ،وس بل الانتصاف املتاحة  نأأمل يف زايدة وترية احلوار الوطين واإ

قتصاد أأنتيغوا وبربودا احتسني  ومن مثَّ رفع مس توى مشاركة املواطنني ورشاكء احلكومة، كام نأأمل يف  ته،نوعي الارتقاء ب و
 .وازدهاره هوتنويع
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 اليت أأطلقهتا مجهورية الصني الشعبية املبادرات املعنية بتدريس امللكية الفكرية للش باب 

عداد املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني   *الشعبية، بيجني، الصنيمسامهة من اإ

 امللخص

أأطلق املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية، ابلشرتاك مع وزارة الرتبية والتعلمي، الربانمج الرائد 
ىل2015والمنوذيج لتدريس امللكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية يف عام  ق . ويريم هذا الربانمج اإ امة اإ

مجموعة من املدارس الرائدة والمنوذجية حتتذي هبا املدارس الأخرى يف الارتقاء جبودة تدريس امللكية الفكرية يف املدارس 
الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأحناء البالد بغية زرع ثقافة احرتام املعارف والابتاكر وحامية امللكية الفكرية دلى املراهقني 

ماكانت تسخريوالش باب. وس يؤدي  زاكء الوعي ابمللكية  اكمل اإ ىل اإ تكل املدارس الرائدة والمنوذجية ودورها الرايدي واملثايل اإ
ذ سزت الفكرية يف اجملمتع بأأمكهل،   .يف لك أأرسة ملام بأأمهية امللكية الفكرية تلميذاتكل املدارس  رعاإ

 واثئق الس ياسة العامة الصادرة عن احلكومة الصينية أأول.

 خارطة"، أأصدرت الصني ونفذت 2008 عام فيفتدريس امللكية الفكرية للش باب. ل ابلغة  أأمهيةالصني  لطاملا أأولت .1
 وضع...( و ) عىل نطاق واسعقانون امللكية الفكرية  تدريس" نصت عىل اليت "1الفكرية للملكيةالوطنية  الاسرتاتيجية طريق

دراجو امللكية الفكرية وتنفيذ تكل اخلطة،  دريسخطة عامة لت ادلراس ية للمدارس الابتدائية  املناجهامللكية الفكرية يف  اإ
، ابلشرتاك مع وزارة الرتبية املكتب احلكويم للملكية الفكرية ، أأصدر2013 عام ". ويفش ىت أأحناء الصنيوالثانوية يف 

والتعلمي ووزارة الثقافة والإدارة احلكومية للصناعة والتجارة والإدارة احلكومية للصحافة والنرش والإذاعة والأفالم والتلفزيون 
آراء وثيقة بعنوان "والإدارة الوطنية حلق املؤلف يف الصني،  امللكية الفكرية تُدرج " " ورد فهيا أأنثقافة امللكية الفكرية لتمنيةأ

لزامية ونظام التعلمي الوطين يف  نرش املكتب العام جمللس ادلوةل  ،2014 عام لمدارس الابتدائية والثانوية". ويفليف املناجه الإ
واليت أأصدرها املكتب احلكويم  "(2020-2014واصةل تنفيذ اسرتاتيجية امللكية الفكرية )اخلاصة مبخطة العمل " تعماميً بشأأن

نشاء عدد من املدارس بعض الواكلت احلكومية الأخرى، واقرتح فيه الفكرية ابلشرتاك مع  للملكية اليت تمتزي يف  الرائدة"اإ
آراء حول "عنوان ب تعمامي  2015 عام وأأصدر جملس ادلوةل يف الفكرية والتوعية هبا". تدريس امللكيةجمايل  ترسيع تكوين أ

عىل نطاق ملكية الفكرية تدريس القضااي العامة لل ، وقد اقرتح التعممي رضورة تقبل"يف املس  مللكية الفكرية ا الكفاءات يف جمال
 .واسع

 الفكرية للش باب تدريس امللكيةالبحوث املتعلقة ب  اثنيا.

امللكية الفكرية لغة للبحوث وادلراسات املتعلقة بتدريس أأمهية ابيويل للملكية الفكرية  ما انفك املكتب احلكويم .2
ىل عدد من النتاجئ توص للش باب، وقد  .هذا اجملالالقرارات يف  ترشد متخذيل اإ

جراء دراس تني اس تقصائيتني بشأأن ف .3 ملام قد لكف املكتب احلكويم للملكية الفكرية جامعة تسينغهوا ابإ الش باب اإ
 .عىل التوايل 2015و 2008يف عايم  بثقافة امللكية الفكرية وغريمه

حبوث امللكية الفكرية يف جامعة تدريب مركز  للملكية الفكرية ، لكف املكتب احلكويم2014و 2011ويف عايم  .4
تدريس الراهن ل وضع الو  يف جمال امللكية الفكرية همارات الطالب الصيننيعن دراسة وحتليل عداد املعلمني بوسط الصني ابإ 

                                                
*

آراء املؤلفاملعرب عهنا يف الآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. وليست هذه الوثيقة يه أ  ابلرضورة أ
1

" عىل املوقع التايل: خارطة طريق الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكريةميكن الاطالع عىل " 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=85  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=859
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=859
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رية يف املدارس الابتدائية الفك تدريس امللكية" بعنواناجلامعة دراسة اس تقصائية هذه  أأعدتو . الفكرية يف املدارس امللكية
ىل عدد من الاقرتاحات."والثانوية الصينية  ، وخلصت اإ

ىل  2012من املمتدة ولكف املكتب احلكويم للملكية الفكرية، يف الفرتة  .5 ، امجلعية الصينية محلاية الرباءات 2016اإ
جراء دراسة   عنرضا ال مس توى بشأأن اس تقصائية س نويةوامجلعية الصينية للعالمات التجارية وامجلعية الصينية حلق املؤلف ابإ

 مكؤرش أأسايس. االفكرية والتوعية هب تدريس امللكيةادلراسة عىل تكل . واعمتدت يف اجملمتع حامية امللكية الفكرية

 الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية تدريس امللكيةوالمنوذيج ل  الرائدالربانمج  اثلثا.

 رائدادراسة معمقة، برانجما  بفضلللملكية الفكرية ابلشرتاك مع وزارة الرتبية والتعلمي،  احلكويماملكتب  وضع .6
ويريم الربانمج . 2015يف الرائد  املرشوعالفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية وأأطلق  تدريس امللكيةومنوذجيا ل 

ىل قامة مجموعة من املدارس الرائدة والمنوذجية حتتذي  اإ هبا املدارس الأخرى يف الارتقاء جبودة تدريس امللكية الفكرية يف اإ
املدارس الابتدائية والثانوية يف ش ىت أأحناء البالد بغية زرع ثقافة احرتام املعارف والابتاكر وحامية امللكية الفكرية دلى 

ماكانتاملراهقني والش باب. وس يؤدي  زاكء  تسخري اكمل اإ ىل اإ تكل املدارس الرائدة والمنوذجية ودورها الرايدي واملثايل اإ
ذ سزت الوعي ابمللكية الفكرية يف اجملمتع بأأمكهل،   .يف لك أأرسة ملام بأأمهية امللكية الفكرية تلميذاتكل املدارس  رعاإ

ىل  .7 الفكرية يف  تدريس امللكيةلية احلكومات احمل تدمع أأن ييل:  عدة معايري مهنا ماواستند اختيار املدارس المنوذجية اإ
تدريب أأن يكون لتعلمي الابتاكري اذلي يركز يف حمتواه عىل امللكية الفكرية، و ابدارس املمديرو أأن يهنض املدارس، و 

ما يف مرحةل التنفيذ أأو الفكرية  تدريس امللكيةاملدرسني عىل  م وتُدمَع التخطيط، و اإ أأنشطة استباقية لكتساب املعارف أأن تنظَّ
د مواصفات ملتعلقة ابمللكية الفكرية من خالل التعلمي التجرييب واملامرسة. ا ىل نتاجئ  املدارس المنوذجيةوس تحدَّ استنادًا اإ

 .الرائدةنسخة مطورة من املدارس  المنوذجية. وس تكون املدارس املدارس الرائدة

ىل انتقاء  اتالرتحش وأأدت معليتا قبول .8 اذلاتية احلمك املناطق  مبا فهيا) صينية مقاطعة 23مدرسة من  30والاختيار اإ
 50و 30ما بني  انتقاء ويُزمعالفكرية.  تدريس امللكيةالوطنية ل  الرائدةمن املدارس  بوصفها أأول مجموعة( املس تقةل والبدلايت

ىل  2015الفكرية لك س نة من  تدريس امللكيةوطنية ل  رائدةمدرسة  ىل 2018اإ الفرتة  ويفمعلية تقيمي منظمة.  استنادًا اإ
ىل  2017من املمتدة  تقيمي املدارس اليت شاركت بعد  الفكرية تدريس امللكيةوطنية ل  منوذجيةمدرسة  25، س ُتختار 2020اإ

 100املدارس المنوذجية الوطنية لتدريس امللكية الفكرية  سيبلغ عدد، 2020 عام ملدة س نتني. وحبلول الرائدةيف املرحةل 
ىل يف جمال ا شامالً  تعلاميً  اً نظامأأن تقدم مهنا مدرسة، وينتظر  الفكرية بطريقة  تدريس امللكيةمللكية الفكرية، وأأن تتطرق اإ

جنازات ممزية حت وأأنمنظمة ومهنجية،  نشاء من خالل توجهيها يف خمتلفة مقاطعات س ُتدمعالفكرية. و  تدريس امللكيةيف قق اإ  اإ
قلميية ل  منوذجيةمدرسة  1 000  الفكرية. تدريس امللكيةاإ

وأأن يقدم  ؛لنشاط التوجهيييل  متوياًل مالمئاً شمل تدابري ادلمع ما ييل: أأن يقدم املكتب احلكويم للملكية الفكرية وت  .9
ىل ا املكتب احلكويم للملكية الفكرية وأأن  الفكرية؛ تدريس امللكيةل اجملانية عددا مناس با من الكتب املدرس ية  الرائدةملدارس اإ

ب عوأأن ت  ؛املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية عىل المنوذجيةالرائدة و املدارس الفكرية يف  امللكية مدرسو يدرَّ احلكومات  شجَّ
وأأن ينص القانون عىل  حبسب احلاةل؛ طلبات براءاتماكفأأة طالب املدارس الرائدة والمنوذجية اذلين يقدمون  عىلاحمللية 

 ؛المنوذجيةالرائدة و واملدرسون من املدارس فحص طلبات الرباءات اليت يودعها الطالب ل"قناة خرضاء"  اس تحداث
ماكانت   المنوذجيةو الرائدة التجارب الناحجة للمدارس و نرش املامرسات اجليدة يف وسائل الإعالم الإخبارية والانتفاع الاكمل ابإ

 .عىل أأوسع نطاقتكل املامرسات والتجارب  روجيوت
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منا يقمّيم . وصفة المنوذجية ل تسقط عن املدارس مع الزمن .10 املكتب احلكويم للملكية الفكرية تكل املدارس لك واإ
حدى ادلرجات التالية: غري مؤهةل ومينحهاس نتني.  غري درجة ". وتفقد املدارس اليت حتصل عىل ة، ممتاز ة، جيد، مؤهةلاإ

 .المنوذجيةصفة املدرسة  "مؤهةل

 اخملتلفة املقاطعاتالفكرية للش باب يف  تدريس امللكية رابعا.

يانغ يف ج شين و ويوانن  وشنيشرشق ال ان يف يغواندونغ وش نغهاي وفوج  ومهنا ية،الصين  املقاطعاتصت العديد من حر  .11
المنوذيج لتدريس امللكية الفكرية الرائد و طالق الربانمج اإ حىت قبل أأن تقوم مدراسها بتدريس امللكية الفكرية غرب، عىل ال

امللكية  تدريس، ، مثالً شنيشغواندونغ و توفر . ف مقاطعة خبصائص حمليةلك  زيتمتيف املدارس الابتدائية والثانوية الوطنية. و 
قلميية والثانوية هبدف احلصول عىل صفة املدارس  هاالفكرية يف مدارس   ،ني وتياجننييجغواندونغ وب ؛ أأما المنوذجيةالرائدة و الإ

 بوصفهايف املدارس الابتدائية والثانوية، سواء تُس تخدم عىل نطاق واسع كتبا مدرس ية لتدريس امللكية الفكرية فقد وضعت 
 ، فقد أأنشأأتش نغهاي ؛ وأأماأأو العمل أأو ادلروس التقنية ياتدروس الأخالق  جزءًا منمناجه متخصصة يف امللكية الفكرية أأو 

ىل تعلميالأنشطة  متويلهبدف للش باب صندوق تدريس امللكية الفكرية  والهنوض هبا رشها املعارف املتعلقة ابمللكية ون  الرامية اإ
 .يف صفوف الش باب

 التعلميية والتدريبية الأخرى اليت أأجنزها املكتب احلكويم للملكية الفكريةالأنشطة ية و أأنشطة التوع  خامسا.

 :ييل بياهنا أأجنز املكتب احلكويم للملكية الفكرية عددا من الأنشطة الأخرى .12

عداد - كتاب املقرر المتهيدي للملكية الفكرية يف املدارس الابتدائية والثانوية،  مثل، ونرشها كتب مدرس ية اإ
واليت وزعها للتالميذ ابتاكر الاخرتاعات وحقوق امللكية الفكرية كتاب و ة، وكتاب أأجبدايت امللكية الفكري

 ملكتب جماان يف عدد من املقاطعات؛ا

املدرسة"، هبدف نرش املعارف املتعلقة ابمللكية  "امللكية الفكرية يف حرم شعاروتنظمي تظاهرات س نوية حتت  -
 ارضات ومعارض وأأنشطة أأخرى؛الش باب من خالل حم عىلالفكرية 

امللكية الفكرية،  عنوتنظمي أأنشطة متنوعة أأخرى موهجة للش باب، ومهنا مسابقة تصممي ملصقات  -
عداد  ومسابقة عالانت اإ  ملصلحة العامة، ومسابقة تأأليف؛اعن اإ

ىل  الأايمفتوحة. ويدعى الطالب أأثناء تكل امل ايم ويةل الأمد مضن تظاهرات الأ طوتنظمي أأنشطة  - زايرة قاعة اإ
ىل حضور حمارضات عامة؛قبول الرباءات، وأأقسام حفص الرباءات وقاعة عرض الرباءات،   ابلإضافة اإ

لكرتونية املسابقة الوطنية لالبتاكرات الش بابية العلمية والتكنولوجية واملسابقة الإ  مثلودمع املسابقات الوطنية  -
 ساس ية املتعلقة ابمللكية الفكرية؛الوطنية للش باب بشأأن املعارف الأ 

 وتقدمي خدمات الاستشارات والإرشاد يف جمال امللكية الفكرية. -

  



WIPO/ACE/11/4 
15 
 

عام ليت اعمتدها املكتب احلكويم للملكية الفكرية وأأسسها منذ وقد بلغ عدد قواعد التدريب يف جمال امللكية الفكرية ا .13
 والبدلايتاذلاتية احلمك املناطق  مهنامقاطعة ) 19موزعة عىل قاعدة  24ابلتعاون مع بعض اجلامعات ومعاهد البحوث  2009

الوطنية يف جمال  التدريب اعدالصغر. ونظمت قو املتناهية و واملتوسطة (، ومهنا ثالثة قواعد موهجة للرشاكت الصغرية املس تقةل
همشارك.  20 000ا أأكرث من هبدورة تدريبية انتفع  258ة يامللكية الفكر  قلميية للملكية الفكرية من أأجل ا وتوجَّ ملاكتب الإ

نشاء ما يقارب  قلميية. ونشأأت بفضل ذكل منظومة قواعد تدريب  50اإ ممزية  ةبعالمو  مالمئجغرايف  ذات توزيعقاعدة تدريب اإ
 عن لمعلوماتللكرتونية منصتني، هام املنصة الإ  أأيضاً  ري عىل الصعيد الوطين. وأأنشأأ املكتب احلكويم للملكية الفكريةوتأأث

ّّ يف جمال امل  املواهب الوطنية لكرتونية فرعية نرتنت. وتضم املنصة الثانية موا عن بعد عرب الإ لكية الفكرية ومنصة التع قع اإ
 همامدورا  لفرعيةلكرتونية اتكل املنصات واملواقع الإ تؤدي ت الصناعية والتجارية واجلامعات. و احمللية والرشاك موهجة للجامعات

 يف احتضان مواهب امللكية الفكرية يف الصني ويف نرش املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية يف اجملمتع بأأرسه.
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 الاس ترياد والتصدير يف الصنيتعزيز الوعي ابمللكية الفكرية من أأجل حتسني الالزتام بقوانني 

عدادمن مسامهة  الس يد ليو اينغ، املدير املساعد لشعبة الشؤون القانونية يف الإدارة الفرعية بغواندونغ، لالإدارة العامة  اإ
 *للجامرك يف مجهورية الصني الشعبية

 امللخص

يف الصني )امجلارك الصينية( عند القيام حبمالت  تقدم هذه الوثيقة املقارابت الرئيس ية اليت اعمتدهتا الإدارة العامة للجامرك
 التوعية ابمللكية الفكرية قصد حتسني الالزتام بقوانني الاس ترياد والتصدير.

امجلارك الصينية واكةل حكومية ملكفة ابلإرشاف عىل البضائع الواردة واملغادرة ملنطقة امجلارك يف اجلزء القاري من مجهورية و 
مبوجب القانون بواجبات حامية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير. وقد بذلت  الصني الشعبية، وتتكفل

امجلارك الصينية هجودا كبرية خالل الس نوات الأخرية يك تشمل محالت التوعية اليت تقوم هبا لك الفئات املس هتدفة، عرب 
ىل نتاجئ ملحو  ذاكء وعي امجلهور بقضااي حامية قنوات ووسائل متنوعة. وأأدت امحلالت املذكورة اإ ظة حسنت فعالية أأنشطة اإ

امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، وقلصت حالت التعدايت والانهتااكت املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، وجشعت 
رساء املناخ املناسب لوضع حد للتعدايت.  عىل اإ

 املقدمة أأول.

دراك أأن  اكتسبت الإدارة العامة للجامرك يف .1 نفاذ امللكية الفكرية، مكنهتا من اإ الصني )امجلارك الصينية( خربة طويةل يف اإ
ىل  ذاكء وعي امجلهور بقضااي امللكية الفكرية وتوجهيه اإ حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير متر ابلرضورة عرب اإ

 عددا من املقارابت احملددة ويه كام ييل:الالزتام الواعي ابلقوانني. وقد اعمتدت امجلارك الصينية 

 الاس تفادة من املناس بات الهامة للقيام حبمالت توعية مكثفة اثنيا:

ىل  20أأبريل من لك س نة "اليوم العاملي للملكية الفكرية"، وحتتفل الصني ابلأس بوع املمتد من  26يصادف يوم  .2  26اإ
لفكرية يف الصني". وتركز امجلارك الصينية هجودها خالل تكل أأبريل من لك س نة حتت عنوان "أأس بوع الإشهار للملكية ا

ىل نرش املعلومات ابملتعلقة  الفرتة عىل القيام حبمالت توعية عىل الصعيد الوطين، هتدف مجيعا، عىل اختالف أأشاكلها، اإ
زيز التوعية بقضااي حامية حبامية امللكية الفكرية دلى الرشاكت والأشخاص العاملني يف قطاع الاس ترياد والتصدير، من أأجل تع

امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير وتكوين كفاءات الرشاكت والأشخاص املذكورين للحيلوةل دون التعدي عىل 
امللكية الفكرية. وتصدر امجلارك الصينية س نواي "الوثيقة املرجعية للجامرك الصينية بشأأن حامية امللكية الفكرية" عرب وسائل 

الم اخملتلفة هبدف الإشهار لعملها يف جمال حامية امللكية الفكرية خالل الس نة املنقضية. وتنرش امجلارك الصينية عددا من الإع
رصارها عىل حماربة التعدايت املتعلقة ابلس ترياد والتصدير.  تقارير عن أأنشطهتا املتعلقة حبامية امللكية الفكرية، من أأجل تأأكيد اإ

ك احمللية أأس بوع الإشهار لإصدار بعض الأخبار واملعلومات عرب وسائل الإعالم املتنوعة، وتوزيع بعض وتس تغل واكلت امجلار 
املنشورات عىل مس توى منافذ وصول ومغادرة البضائع واملسافرين، هبدف نرش املعلومات الوجهية املتعلقة بقضااي حامية 

تكل املعلومات. وتقوم امجلارك الصينية خالل املناس بات الهامة امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك، ومن أأجل تعزيز فهمه ل 
أأغسطس  8الأخرى حبمالت توعية بشأأن قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، ومن تكل املناس بات يوم 

 مئا وطويل الأمد.ديسمرب )عيد ادلس تور(، مما يضفي عىل هجود التوعية أأثرا دا 4)عيد الإشهار القانوين يف الصني( و

                                                
*

آراء املؤلف، املعرب عهنا يف الآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. وليستهذه الوثيقة يه أ  ابلرضورة أ
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 دفامجلهور املس هتمن أأجل الزايدة الفعالية يف قطاع اس تخدام وسائل الإعالم والتكنولوجيات احلديثة  .اثلثا

ىل قنوات املعلومات،  .3 شهدت الس نوات الأخرية زايدة مطردة يف الوسائل املتنوعة اليت تتيح للجمهور النفاذ اإ
واكتسبت وسائل الإعالم احلديثة قاعدة مجهور أأوسع. وواصلت امجلارك الصينية الاس تفادة من وسائل الإعالم التقليدية، 

بأأنشطة التوعية، بيد أأهنا أأولت اهامتما كبريا لتطور وسائل الإعالم من سبيل الإذاعة والتلفزيون والصحف من أأجل القيام 
احلديثة، وصارت تس تخدم منصات وسائل الإعالم احلديثة دون قيود، واعمتدت عىل التكنولوجيات احلديثة لزايدة عدد 

التخاطب الفوري أأحد برامج  WeChatاملس تفيدين من محالت التوعية ومن أأجل زايدة أأثر تكل امحلالت. واكن برانمج 
مليون مس تخدم، يتوزعون  500اليت اكتسبت شعبية واسعة يف الصني. وفاق عدد املس تخدمني الناشطني للربانمج شهراي 

، وأأنشأأت حسااب 12360لغة. وأأطلقت امجلارك الصينية اخلط الساخن للجامرك رمق  20بدلا، ابس تخدام أأكرث من  200عىل 
صدار املعلومات حول ا ملواضيع املتنوعة، من سبيل قضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك. وميكن رمسيا قصد اإ

ملس تخديم برانمج التخاطب الفوري تلقي املعلومات جماان. ومن انحية الأرقام راسلت امجلارك الصينية مس تخديم الربانمج 
ىل قضااي حامية امللكية الفكرية خرب منشور. وأأنتجت حلقات فيديو وكرتون قصد لفت انتبا 500بشأأن أأكرث من  ه امجلهور اإ

املتعلقة ابمجلارك. وتروي حلقات الفيديو والكرتون املذكورة قصصا قصرية وراجئة وتقدم خشصيات كرتونية ظريفة، تس تخدهما 
ىل توجهيات مر  حة تتسم ابحليوية. ول امجلارك الصينية من أأجل حتويل املعلومات التعلميية املمةل املتعلقة حبامية امللكية الفكرية اإ

آاثر محةل التوعية.  جيد امجلهور صعوبة يف تقبل تكل احملتوايت، مما يعزز أ

ذاكء وعهيا وتعزيز كفاءهتا رابعا. ىل اإ  محالت التوعية املوهجة لرشاكت الاس ترياد والتصدير والهادفة اإ

ن الرشاكت العامةل يف جمال الاس ترياد والتصدير يه الفاعل الرئييس يف الت .4 جارة اخلارجية يف الصني، وابلتايل تعىن اإ
ذاكء الوعي دلى تكل الرشاكت بقضااي امللكية الفكرية وتكوين كفاءهتا للحيلوةل دون التعدي عىل امللكية  امجلارك الصينية ابإ

ص أأنشطة الفكرية. وتقدم امجلارك الصينية مجليع واكلت امجلارك احمللية عىل اختالف مس توايهتا، توجهيات استباقية خبصو 
ىل الإشهار للقوانني، والأايم املفتوحة للجامرك،  التوعية املوهجة لرشاكت الاس ترياد والتصدير، ويه: املهامت احلدودية الرامية اإ

ىل الندوات الصحفية واللقاءات  جناز أأنشطة دمع هادفة، ابلإضافة اإ والإشهار للقوانني املطبقة عىل الرشاكت املذكورة، واإ
ن رتنت. وتنشط العديد من واكلت امجلارك عىل اختالف مس توايهتا يف تنظمي ادلورات التدريبية املتخصصة الصحفية عىل الإ

املعنية بقضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك، لفائدة الرشاكت احمللية العامةل يف جمال الاس ترياد والتصدير، هبدف نرش 
ة الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، والإجابة عىل أأس ئةل تكل الرشاكت. وتؤدي املعلومات املرتبطة بقضااي حامية امللكي

امجلارك الصينية دوراي زايرات مراقبة لرشاكت الاس ترياد والتصدير الرئيس ية، هبدف الإحاطة بقضااي امللكية الفكرية 
ىل خماطر التعدي  والصعوابت العملية اليت واهجهتا تكل الرشاكت خالل معلية التخليص امجلريك، وتذكريها برضورة الانتباه اإ

 عىل امللكية الفكرية، وتشجيعها عىل الابتاكر.

والصني من أأمه البدلان الناشطة يف قطاع التحويل والتصنيع يف العامل. وقد تتعدى الرشاكت الصينية دون قصد عىل  .5
املعلومات املتعلقة بوضع حقوق امللكية الفكرية  امللكية الفكرية عند قبولها بعض طلبات الزتويد من اخلارج، نظرا لنقص

املرتبطة بطلبات الزتويد املذكورة. وذلا، تقدم امجلارك الصينية لتكل الرشاكت العامةل يف التحويل والتصنيع خدمة البحث 
ىل وضع حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بطلبات الزتويد وحترص عىل تذكري تكل الرشاكت ابحامت لت التعدي هبدف التوصل اإ

عىل حقوق امللكية الفكرية املسجةل دلى امجلارك الصينية. وتقوم امجلارك الصينية برشح قواعد وتراتيب حامية امللكية الفكرية 
املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، وتوضيحها ونرشها لفائدة الرشاكت املذكورة. وترتبط هجود التوعية اليت تبذلها امجلارك الصينية 

وثيقا ابلأنشطة املتعلقة ابلس ترياد والتصدير اليت تقوم هبا الرشاكت، وحتول بشلك فعال دون التعدي عىل امللكية  ارتباطا
 الفكرية يف جمال التحويل والتصنيع املتعلق ابلتصدير.
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جناز أأنشطة التوعية الشامةل من أأجل تسهيل التواصل وتعزيز العالقات الطيبة خامسا.  اإ

اليت خصصهتا امجلارك الصينية لأنشطة التوعية دون مشاركهتا بفعالية يف محالت التواصل يف مل حيل جحم املوارد  .6
دارة امللكية الفكرية، عىل اختالف  آس يا واحمليط الهادئ، ويف تنظمي بعض الأنشطة الوجهية مع العديد من هيئات اإ منطقة أ

بتاكر. وتويل امجلارك الصينية أأيضا أأمهية كربى لأوجه مس توايهتا، بشلك ميزج تكل اجلهود وخيلق مناخا مالمئا لاللزتام والا
التبادل والتعاون عىل الصعيد ادلويل مع سلطات امجلارك يف البدلان واملناطق الأخرى. وحتث معليات التعّ املتبادل وأأوجه 

ببيجني  2016أأبريل  25يف التبادل عىل تعزيز الفهم املشرتك وحتسني الكفاءات. وقد نظمت الإدارة العامة للجامرك الصينية 
"ادلورة التدريبية بشأأن قضااي حامية امللكية الفكرية املتعلقة ابمجلارك" لفائدة موظفي امجلارك من س تة بدلان أأفريقية، ومهنا 

ىل عرض التجارب اليت اكتسبهتا امجلارك الصينية واملقارابت الرئيس ية اليت اعمتدهتا  يف غاان ومرص وأأثيوبيا. وهدفت ادلورة اإ
جمال حامية امللكية الفكرية. ودعي عدد من أأحصاب العالمات التجارية للتفاعل مع موظفي امجلارك من البدلان الس تة املذكورة 
جعاب املشاركني، بفضل  لتبادل وهجات النظر بشأأن الطرق الكفيةل حبامية حقوق امللكية الفكرية. وقد انلت ادلورة التدريبية اإ

 ققهتا يف جمايل التوعية والتدريب.النتاجئ املمتازة اليت ح

ذاكء الوعي بقضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير ويف احلد من  .7 وقد سامهت سلسةل محالت التوعية يف اإ
ذاكء الوعي بقضااي  التعدايت عىل امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير. وتدرك امجلارك الصينية رمغ لك يشء أأن اإ
امللكية الفكرية س يحتاج لفرتة طويةل وسيتطلب هجودا متواصةل. وتعزتم امجلارك الصينية خالل املرحةل القادمة اس تعراض 

التجارب السابقة، والتعّ من املامرسات الناحجة لسلطات امجلارك الأخرى حول العامل، والتكيف بشلك نشط مع الزنعات 
ىل مواصةل الابتاكر يف الطرق واملقارابت اليت تعمتدها امجلارك الصينية خالل الاجامتعية والاقتصادية يف الصني، ابلإض افة اإ

ذاكء وعي امجلهور بقضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابلس ترياد والتصدير، واملسامهة بنحو أأكرب يف  محالت التوعية، هبدف اإ
 اسرتاتيجية التمنية القامئة عىل الابتاكر، يف الصني.
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 التعلمي الابتدايئ والثانوي مرحليت امية حق املؤلف يف حبرفع مس توى الوعي  -ية اليوانن  ؤلفاملحق  مدرسة

عدادمسامهة   *لثقافة والرايضة اليواننيةا اليواننية، ووزارة املؤلفمنظمة حق  من اإ

 ملخص

املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اليوانن.  ابلأمور املتعلقة حبق( يه السلطة اخملتصة HCO) اليواننية املؤلفمنظمة حق 
برانمج تعلميي بشأأن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة بوضع  ابلتعاون مع فريق من املعلمني، قامت املنظمة ،2014 يفو

ىل رفع مس توى هيو ". املؤلفبعنوان "حق  ع أأمهية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتبالتالميذ  بني وعيالدف الربانمج اإ
ع ينظمة توس  امل ، قررت 2016-2015لعام ادلرايس ويف اأأساس يا يف تشجيع الإبداع والثقافة.  عنرصا بوصفها ومبغزاها ،اليوم

". وحصل يةاليوانن  املؤلف: "مدرسة حق ُأطلق عليه امرشوعأأعدت املنظمة يف هذا الس ياق، وثراء أأعامهل. اإ الربانمج و نطاق 
تعزيز فرصة مواصةل  للمنظمة أأاتح(، مما EUIPOحتاد الاورويب للملكية الفكرية )هذا املرشوع عىل منحة من مكتب الا

ذ نفيُ  اليتق املؤلف. وهذه يه املرة الأوىل حب املسائل املتعلقةعىل املعلمني يف مجيع أأحناء اليوانن  طالعاإ و الربانمج التعلميي، 
  .برانمج تعلميي من هذا النوع يف اليوانن بدمع من وزارة التعلمي والاحتاد الأورويب فهيا

 منظمة حق املؤلف اليواننية أأول.

رشاف وزارة الثقافة والرايضة. لإ  ، خيضعاصاخلقانون المبوجب ُأنشئ كيان قانوين يه  اليواننية املؤلفمنظمة حق  .1
 :امن بيهنتقوم املنظمة بعدة أأنشطة و املؤلف واحلقوق اجملاورة.  ذات الصةل حبقابملسائل اخملتصة يف اليوانن  السلطة ويه

قضااي بمشاريع القوانني املتعلقة وعىل امجلاعية، احلقوق امية حمجعيات الإدارة امجلاعية ومجعيات عىل  الإرشاف -
 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

(، ومنظمة الويبونظمة العاملية للملكية الفكرية )امل  :ادلولية )مثلل اليوانن يف الاحتاد الأورويب ويف احملافل يمتث  -
 ، ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعّ والثقافة )اليونسكو((؛التجارة العاملية

 ؛ وغريمهمؤمترات لتدريب القضاة واحملامني وأأحصاب احلقوق، و  وفعالياتندوات  ميتنظ -
 معلومات عامة للجمهور. توفري -

 2015-2014معلومات أأساس ية: الربانمج التثقيفي خالل العام ادلرايس  اثنيا.

عداد، ابلتعاون مع فريق من املدرسني واخلرباء يف جمال التعلمي، قامت املنظمة، 2014يف عام  .2  رائدبرانمج تعلميي  ابإ
 نيربانمج تالميذ الصفال يس هتدفو بشأأن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة بعنوان "حق املؤلف واحلقوق اجملاورة". 

 الابتدائية(. املرحةل يف ناالأخري  ناالصف هامالابتدائية ) يف املدارساخلامس والسادس 

ىل رفع مس توى الوعي بني التالميذ  .3 وأأمهيهتا  ،أأمهية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جممتع اليومبوهيدف الربانمج اإ
 بنيوتضم اجملموعة املس هتدفة املعلمني، اذلين تُنرش الرساةل من خالهلم  بوصفها عامال أأساس يا يف تشجيع الإبداع والثقافة.

، يف العديد من 2015-2014رُشع يف تطبيق الربانمج التعلميي مبوافقة من وزارة التعلمي يف العام ادلرايس وقد التالميذ. 
يع أأحناء اليوانن من أأجل الرتوجي هل. سلسةل من احللقات ادلراس ية يف مج املنظمة املدارس يف مجيع أأحناء البالد. ونظمت 

، وأأسهموا بتجارهبم الشخصية عن أأثر حق املؤلف يف حياهتم وقدرهتم عىل الفعالياتوشارك العديد من الكتَّاب والفنانني يف 

                                                
*

آراء املؤلف،  املعربالآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. وليستعهنا يف هذه الوثيقة يه أ  ابلرضورة أ
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بني كسب العيش ومواصةل الإبداع والأداء بفضل امحلاية اليت يكفلها هذا احلق. ويمتثل هدف الربانمج يف فتح قناة اتصال 
قامة عالقات قامئة عىل الثقة. اإ واملعلمني وتوعيهتم بأأمهية حق املؤلف. ذلكل، مت الرتكزي عىل التصالت الشخصية و املنظمة 

منا ل ويمت تشجيع املعلمني عىل اس تخدام هذه املعلومات اجلديدة، ليس  تدريس برانمج "حق املؤلف واحلقوق اجملاورة" فقط واإ
عالمة املنظمة . عالوة عىل ذكل، مصمت أأيضا ؤلف مضن مجموعة متنوعة من املواضيع التعلمييةلإدراج مبادئ حامية حق امل

 "الأخطبوط املتعدد املواهب"(.بويل اتلينتيسأأوكتوبس -جتارية للشعار املصاحب للربانمج التعلميي )أأورفيوس

 

 

 2016 -2015مدرسة حق املؤلف اليواننية يف العام ادلرايس  .اثلثا

الربانمج التعلميي "حق املؤلف". ومع ذكل،  هتا عىلوزارة التعلمي موافق جددت، 2016-2015يف العام ادلرايس  .4
آخذة يف الاعتبار جناح احللقات ادلراس ية للعام ادلرايس السابق، التوسع يف نرش الربانمج  هذا العام،قررت املنظمة  أ

ثراء  أأعامهل. واإ

للمنظمة فرصة مواصةل تعزيز  أأاتححتاد الأورويب للملكية الفكرية(، مما حصل املرشوع عىل منحة من )مكتب الاو  .5
طالع املعلمني يف مجيع أأحناء اليوانن عىل قضااي حق املؤلف. وتصف الفقرات التالية اجملالت الرئيس ية  الربانمج التعلميي، واإ

 لأنشطة ملرشوع "مدرسة حق املؤلف اليواننية".

 الندوات أألف.

معّ.  400 عىلمدن خمتلفة للرتوجي للربانمج. وحرض احللقات ما يزيد  10حلقات دراس ية يف  10ظمي تن هذا العام مت .6
دخال يف معرض الاواس هتدفت احللقات دراس ية معلمي املدارس الابتدائية والثانوية. و س تفادة من خربة العام السابق، مت اإ
ل، وتتناول موضوعات وثيقة الصةل بعملهم يف الصف. تعديل عىل احللقات ليك تس توعب احتياجات املعلمني بصورة أأفض

جراء  ىل اإ ىل ذكل، أأدى تنوع الكتَّاب والفنانني اذلين شاركوا يف الأحداث والتجارب الشخصية اليت تقامسوها اإ ضافة اإ واإ
مناومناقشات حية وممثرة.  عىل أأيضا جعلهم  ل يقترص الهنج العام عىل تشجيع املعلمني عىل تنفيذ الربانمج التعلميي حفسب، واإ



WIPO/ACE/11/4 
21 
 

دراية بأأمهية امحلاية  اليت يكفلها حق املؤلف، من خالل تسليط الضوء عىل مدى تغلغل حق املؤلف يف عدد من أأنشطة 
حياتنا اليومية، وكيفية الاس تفادة من جوانب املرونة اليت يتيحها )مثل الاس تثناءات والتقييدات(. ويُذكر يف هذا الس ياق أأن 

ىل اإ  بداعية اكمةل وراء الأفالم واملوس يقى وأألعاب الفيديو والصور والكتب املفضةل الأطفال حباجة اإ دراك أأن هناك سلسةل اإ
ذا اكنوا يريدون احلفاظ عليه. وعلهيمدلهيم، وغريها،   احرتام هذا لكه اإ

 مواد تثقيفية ابء.

مت هذا العام و، وعىل املدارس يف مجيع أأحناء البالد. الفعالياتمواد تثقيفية عىل اذلين حرضوا  يتضمنمت توزيع جمدل  .7
ثراهئا.  حتديث املواد املوزعة واإ

 copyrightschool.gr املوقع الإلكرتوين/ جمي.

لكرتوين  .8 طالق موقع اإ لكرتوين copyrightschool.grمت اإ  دلمع مرشوع "مدرسة حق املؤلف اليواننية"  مع حمتوى اإ
ىل طالب املرحلتني الابتدائية و مجيع أأحصاب املصلحة. خياطب  يتضمن املوقع حمتوى حول حق املؤلف والتعلمي موجه اإ
لكرتونية، أأرشطة  والثانوية ىل )أأس ئةل متكررة، أألعاب اإ املعلمني فيديو، كتيبات، كتاب للرسوم الهزلية، ملصقات، اخل(، واإ

ىل ، أأس ئةل متكررة، كتيبات، عروض ابور بوينت، ممع تعلاميتبرانمج تعلميي ) لصقات، أألغاز، اختبارات، وغري ذكل(، اإ
 حتديث حمتواه ابس مترار. ، وجيرىيتسم املوقع ابدليناميكيةو الآابء والأهمات )أأس ئةل متكررة(. 

لكرتونيةأألعاب  دال.  اإ

لكرتونية عن حق املؤلف، ويه متاحة عىل املوقع الث مبارايت ث نُظمت  .9 . والغرض مهنا هو للمرشوع لإلكرتوينااإ
لتالميذ عىل معرفة حق املؤلف بيامن يقضون أأوقاات مرحة ويمتتعون ابلألعاب. وجيدر ابذلكر أأن الشخصية الرئيس ية يف مساعدة ا

 لك من املوقع والألعاب الإلكرتونية هو أأورفيوس الأخطبوط اذلي يُس تخدم أأيضا كشعار للمرشوع.

 فيديو رسوم املتحركة قصري عن حق املؤلف هاء.

آخرا، مت .10 طار مرشوع "مدرسة حق املؤلف  أأخريا وليس أ معل فيّ رسوم متحركة قصري حول حامية حق املؤلف يف اإ
صانع الفيديو هو فنان عاملي حصد العديد من اجلوائز ودليه ملف تعريفي مؤثر يف جمال ادلعاية والإعالن. و اليواننية". 

اذلي مينح فنه مجليع اخمللوقات يف البحر. ومع الأخطبوط املتعدد املواهب،  أأبدع أأورفيوسهو من راابس ابانجيوتيس  الس يد
ىل االفنان أأمرا مسلام به دون أأن يلكف أأحد نفسه عناء ماكفأأته،  معل الأخطبوط ذكل، عندما اعُترب ضطر الأخطبوط اإ

ىل ماكن رمادي احمليط حتولوهكذا،  .ترك احمليط دون فنونو  ،البحث عن وسائل بديةل لكسب عيشه  عندئذ أأدركت ،اإ
 خمللوقات مدى أأمهية أأن يمتكن أأورفيوس من كسب عيشه من فنه.مجيع ا

ومن اجلدير ابذلكر أأن هذه يه املرة الأوىل اليت يمت فهيا تشغيل برانمج تعلميي من هذا النوع يف اليوانن، بدمع من  .11
قامة تطوير عالقات و  عىلساعد و وزارة التعلمي. ،وقد قوبل الربانمج حىت الآن حبامس ودمع من مجيع الأطراف املعنية،  اإ

 تعاون أأوثق بني حق املؤلف والتعلمي.
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 جتربة هنغاراي يف توعية عامة امجلهور

عدادمن مسامهة   *الس يدة روبريات ابل، انئبة أأمينة اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد، هنغاراي اإ

 امللخص

ن اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد  فتايئجملس تشاوري واستشاري  (NBAC)اإ . وأأنشأأت حكومة هنغاراي هذا اجمللس اإ
ذاكء الوعي بني الش باب  2008 عام بناء عىل مبادرة من املكتب الهنغاري للملكية الفكرية. وتركز خطة معل اجمللس عىل اإ

ذاكء الوعي اليت   لفائدةضطلع هبا اجمللس اورواد الأعامل )ول س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة(. واش متلت أأنشطة اإ
سداء املشورة لأعضاء رابطة ش باب رواد الأعامل يف هنغاراي اإ ت الصغرية واملتوسطة عىل توفري املعلومات و الرشاك

(FIVOSZ ّقلميية. وتضم قامةن العمل مع الش باب ( وتنظمي الندوات ابلتعاون مع غرف التجارة الإ عالميةخيام  اإ يف  اإ
جراء  وتنظميهمرجاانت املوس يقى،  قامة معرض تفاعيل وزايرات للمدارس، واإ محالت خماطبة مجهور الأطفال من خالل اإ

ىل عامة امجلهور عىل عقد ندوات أأثناء املعرض محالت مسابقة خاصة ابلأدوية املغشوشة. واش متلت  خماطبة امجلهور املوهجة اإ
جراء مسابقة خاصة ابملعلمني لإعداد مواد تع و ادلويل للفن يف بودابست  عىل  انلميية متعلقة ابمللكية الفكرية. وللمجلس موقعاإ

(، /http://www.hamisitasellen.huhamisgyogyszerو http://www.hamisitasellen.huالإنرتنت: )
 يمتزي حبضور نشط يف وسائل الإعالم. وهووللمجلس كذكل صفحة عىل الفيس بوك ومدونة عن امللكية الفكرية والتقليد، 

 اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد مقدمة عن .أأول

فتايئجملس تشاوري واستشاري  NBACاجمللس الوطين ملاكحفة التقليد  .1 قامئ عىل رشاكة بني القطاعني العام  اإ
 احلكويم املرسوممبوجب قرار حكويم ويعمل يف الوقت احلارض مبوجب  2008ُأنشئ اجمللس عام و واخلاص. 

كويم(. ويرأأس اجمللس وزير العدل، أأما انئب احلرسوم املوطين ملاكحفة التقليد )( بشأأن اجمللس الXII.16) 287/2010 رمق
املكتب.  ته داخلتعمل أأمان و مكتب امللكية الفكرية  مزيانيته ويتكفلالرئيس فهو رئيس مكتب امللكية الفكرية الهنغاري. 

اعات ذات املصاحل اخلاصة من القطاع املهنية وامجل امجلعياتمن الوزارات والهيئات العامة فضال عن  عضوا 21وللجلس 
 اخلاص. 

نفاذها ودمع اإ التقليد و  ملاكحفةاملرسوم احلكويم صياغة اسرتاتيجية وطنية وخطط معل  احملددة يفهمام اجمللس  ومن .2
اخلاصة ابلتقليد التقليد؛ وحتليل البياانت الإحصائية  ملاكحفةالأنشطة احلكومية املتعلقة ابملبادرات والربامج ادلولية والأوروبية 

مهنجيا؛ وتنظمي محالت توعية ونرش معلومات وتنس يقها، ومتابعة تنفيذ هذه امحلالت؛ وتدريب املسؤولني يف ترتيبا وترتيهبا 
نفاذ يف جمال امللكية الفكرية.  نفاذ القانون؛ واملشاركة يف صياغة التعديالت الترشيعية املتعلقة ابلإ  هيئات اإ

من خطة "يدليك" املعنية  اً ، وقد أأصبحت جزء2015-2011التقليد للفرتة  حفةملاكووضع اجمللس خطة معل  .3
 .2016-2013ابلسرتاتيجية الوطنية محلاية امللكية الفكرية 

املرسوم احلكويم وتُعرف ثالثة أأهداف رئيس ية، مرتبة وفقا لثالثة أأراكن:  احملددة يفوتدمج خطة العمل همام اجمللس  .4
ثبات  ىل اإ نرتنت مس تنري؛ أأما الركن الثالث فهيدف اإ نفاذ فعال؛ والركن الثاين معين مبس هتكل ومس تخدم لالإ الركن الأول معين ابإ

نفاذ. وللحد من العرض والطلب عىل املنتجات الأمهية الاقتصادية ملاكحفة التقليد ومساعدة الرشاكت يف أأنشطهتا اخلاصة ابلإ 
نفاذ أأكرث كفاءة وأأن يكون املس هتكل ومس تخدم الإنرتنت مس تنري   .ااملقدلة من الرضوري حتقيق اإ

                                                
*

آراء مؤلفهتا   آراء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. وليستالآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ  ابلرضورة عن أ
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ذاكء وعي  .5 ىل جمالني اسرتاتيجيني وهام: اإ نرتنت مس تنري( اإ وتقسم خطة العمل الركن الثاين )مس هتكل ومس تخدم لالإ
ذاكء ذاكء وعي اإ و  عامة امجلهور الش باب. أأما الركن الثالث من خطة العمل املرتبط ابجلوانب الاقتصادية فيش متل كذكل عىل اإ

 الوعي بني رواد الأعامل )مع الرتكزي عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة(.

ذاكء الوعي وفقا للمرسوم احلكويم وخطة العمل. وبناء عىل هذين الصكني يعمت عىل اجمللس الوطين ويرشف .6 د أأنشطة اإ
عىل الش باب والرشاكت الصغرية  2016و 2015اجمللس أأيضا خطة معل خاصة به للك س نة. ووقع الاختيار للس نتني 

 واملتوسطة بوصفهام فئتني مس هتدفتني هلام الأولوية.

ذاكء الوعي اخلاصة ابجمللس .اثنيا  أأنشطة اإ

 رواد الأعامل .لفأأ 

ىل املشاركة النشطة يف الفريق العامل املعين  رابطة ش باب رواد الأعامل يف 2015دعا اجمللس يف عام  .7 هنغاراي اإ
من  احلدبغية  اوليك يكون املس هتكل مس تنري  للمس هتلكنيابملعلومات والتصالت املُنشأأ حديثا بغرض كفاةل حامية أأفضل 

نفالفكرية  . وُعقدت حلقتا معل لأعضاء الرابطة بشأأن حامية حقوق امللكيةالإلكرتونيةالانهتااكت   اذ والتوس مي.والإ

وزار اجمللس عىل مدار الأشهر الس تة املاضية غرفتني من غرف التجارة والصناعة، حيث اس متعت الرشاكت الصغرية  .8
ىل عروض عن املبادئ الأساس ية للملكية الفكرية والتوس مي والإنفاذ والتقليد بشلك عام،  أأتيحت لها الفرصة و واملتوسطة اإ

ىل خرباء اجمللس وطل   لب املشورة مهنم.توجيه أأس ئةل اإ

عالمية نصف س نوية  (BSA)وتعاونت مجعية رشاكت برامج احلاسوب  .9 رسال رسائل اإ واجمللس لس نوات عديدة عىل اإ
ىل أأخطار اس تخدام برجميات جتارية خمالفة  ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة بغية لفت أأنظارها اإ زااي مل للقانون والرتوجياإ

 اس تخدام الربجميات القانونية.

 الش باب .ءاب

 املهرجاانت الصيفية أأ(

ذاكء وعي الش باب ل غىن عن  .10 . تهفعالي  زادت تغيري املواقف جتاه حامية امللكية الفكرية، ولكام بدأأ التثقيف مبكراً ل اإ
 معتاد عىل الآنية اليت تفرضها التكنولوجيا الرمقية، والش باب مه املس هتلكون أأيضا.  وهو ومنفتحفضول و  مبدعفالش باب 

وهمرجان فولت  Szigetشارك اجمللس يف بعض أأكرب املهرجاانت الصيفية يف هنغاراي )مثل همرجان زايغيت قد و  .11
VOLT  ووادي الفنونValley of Arts ووفرت هذه املشاركة البيئة املواتية للتواصل مع امجلهور املس هتدف. ومتكن ،)

قامة خمية ابملهرجاانت  من العاملني  وحيصلون ويشاهدوهنا ويلمسوهنانتجات املقدلة امل  وهازائر  يرىاجمللس من املشاركة ابإ
هذه  الكثريونابجمللس عىل معلومات بشأأن كيفية متيزي هذه املنتجات عن املنتجات الأصلية يف حياهتم اليومية. وحيرض 

طار املهرجان  املهرجاانت لفرتة وجزية. ويتحىل الزائرون بقدر أأكرب من الانفتاح والتفاعل مع الرسائل اليت يوهجها اجمللس يف اإ
 مقارنة ابلس ياقات الأخرى.

ىل زوار املهرجان يه  .12 الوعي بأأن قرارات املس هتكل ترتتب  أأمهيةوالرساةل الأساس ية اليت يرغب اجمللس يف تقدميها اإ
هنم ل يغشون أأنفسهم فقط ولكهنم خياطرون بصحهتم وسال ن اشرتوا منتجات مقدلة فاإ آاثر اقتصادية، وأأهنم اإ مهتم علهيا أ

ذ تتسم معظم املنتجات املقدلة أأيضا الشخصية برشاء هذه  ومه، شيئا للمس هتكل تضمنول  وقرص العمرودة اجل بقةل، اإ
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ولو  ما يشرتياملنتجات يدمعون السوق السوداء واجلرمية املنظمة. ومن الرضوري أأن يكون املس هتكل عىل وعي بأأنه عند
نه بذكل قد يبدأأ سلس اواحد امقدل امنتج آخرين تطالةل من الآاثر السلبية اليت ل تقترص عىل حياته فقط بل فاإ  .أأيضا حياة أ

جعاهبم الشديد برساةل اجمللس. بل اكنت  .13 ىل اإ وحصل اجمللس عىل الكثري من التعقيبات من زوار املهرجان ولكها تشري اإ
واملؤسسات الأخرى  وامجلعياتات أأي القسم اخملصص للسلط Civil Szigetخمية اجمللس يه اخلمية الأكرث شعبية يف قسم 

وتربهن هذه  .دفرت الزواريف جمال اخلدمات الثقافية. وكتب العديد من الزوار رسائل يف أأساسا يف املهرجان اليت ل تعمل 
 الرسائل عىل أأن املعارض مفيدة وأأن العديد من الناس يعتربون املعركة ملواهجة التقليد شأأن خاص.

ربامج التفاعلية و ال لعاب الأ  وعرض اجلديد منيت تواجه فريق معل اجمللس جتديد املعارض ومن التحدايت املس مترة ال .14
 سلية لك س نة.امل 

 املعرض والفصل ادلرايس املتنقل ب(

الاطالع املتعمق  فرصة أأن أأتيحت لأحد مدريس املرحةل الثانوية بعدبدأأت مبادرة املعرض والفصل ادلرايس املتنقل  .15
ه أأن يثري اليت أأقاهما يف همرجان وادي الفنون، وخرج املعّ بفكرة دلرس تفاعيل من شأأن اخلميةعىل معل اجمللس يف 

 الطالب.  اهامتم

ذ  .16 هيمت طالب املدارس الثانوية ابملالبس وصيحات الأزايء ولكهنم ليسوا ابلرضورة عىل دراية مبخاطر رشاء املنتجات اإ
، حيث أأقام 2015د حصهتم. وركز اجمللس عىل هذه الفئة العمرية احملددة يف عام املقدلة مبا يف ذكل اخملاطر احملمتةل اليت تهتد

اخلاصة يف املدارس ابس تخدام فصل درايس  احلصصمن  اعدد ونّظممدته شهرين يف مقر مكتب امللكية الفكرية  معرضاً 
حفص السلع املقدلة وزود  متنقل يش متل عىل عنارص من املعرض. وأأاتح املعرض والفصل ادلرايس املتنقل للطالب فرصة

ىل مضري حتييالطالب أأيضا مبعلومات مفصةل  "ل"  ونقولي وتعلمهم كيفأأخطار املنتجات املقدلة  املس هتكل فهيم وتنهبهم اإ
 املقدلة.  للمنتجات

طالب من مثاين  HIPAvilon 900واس تضاف مكتب امللكية الفكرية مبساعدة الواكةل الهنغارية للملكية الفكرية  .17
املنعقدة لساعتني عروضا من خرباء يف جمال امللكية  الفعالياتس عىل مدار املرشوع. وتضمنت لك واحدة من مدار 

(. وصيغت NTCAالصناعية وحق املؤلف، فضال عن العروض املقدمة من موظفي املصلحة الوطنية للرضائب وامجلارك )
فاعلية مقسمة عىل مخس حمطات، مبا يف ذكل مكتب ت بامترينالعروض مبا يتوافق مع اهامتمات الطالب وجاءت مدعومة 

حنات اليت تصل االش بتفتيشلرضائب وامجلارك ا موظفو كيف يقومبأأنفسهم  أأن جيربوا" حيث متكن الطالب من التنقيب"
 " حيث تس ىن للطالب تعّ كيفية التعرف عىل املنتجات املقدلة. وُصدماللمسالتفتيش، وطاوةل " مسابرهنغاراي ابس تخدام 

انهيك عن الربجميات.  والتصامميالطالب عندما عرفوا أأن هواتفهم النقاةل حتمل العديد من الرباءات والعالمات التجارية 
أأكرث الطالب جخاًل، حيث متكن الطالب املهمتون مبعرفة مدى ما  عندحىت  فوق العادة خمية "مكعب روبيك" شعبية وانلت

 معارفهم عند حمطة الاختبار التفاعيل. تعلموه بشأأن امللكية الفكرية من اختبار

ىل العروض. وقرر اجمللس  لىق املرشوع جناحاً و .18 بني الطالب اذلين سعدوا ابملشاركة يف الألعاب التفاعلية وابلس امتع اإ
هامتم بناء عىل جناح هذا املرشوع اذلي امتد لشهرين وعىل الا 2016مواصةل احملارضات التفاعلية عن امللكية الفكرية يف عام 

 مثاين مدارس س بع مهنا تقع خارج العامصة بودابست.يف زايرة  أأقميت 2016هناية شهر مايو  وحىتاذلي أأبدته املدارس. 

 املسابقة اخلاصة ابلأدوية املغشوشة ج(

عن مسابقة خاصة ابلأدوية املغشوشة لطالب املرحةل الثانوية.  2015أأعلن اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد يف عام  .19
وعروض ومحةل ابس تخدام الفيديو وملصقات اخل.  هزلية مهنا رسوموحصل اجمللس عىل عدد من املساهامت من الأطفال 
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ىل اس تخدام املصنفات املقدمة لوائز وسلمت الأمانة وقادة الفريق العامل التابع للمجلس اجل لفائزين. وسوف يسعى اجمللس اإ
 كجزء من محالته املقبةل لإذاكء الوعي.

ىل خماطر رشاء س 2016ويف عام  .20 ىل الصيدليات لتكون وس يةل للفت انتباه املس هتلكني اإ ريسل اجمللس ملصقات اإ
 الأدوية واملمكالت الغذائية من مصادر غري معلومة.

ذاكء و  .ميج  عي امجلهوراإ

يف نقاش مائدة مس تديرة يف املعرض ادلويل للفن يف  2015و 2013شارك اجمللس الوطين ملاكحفة التقليد يف عايم  .21
نصف يوم  دام حدثتقليد املصنفات الفنية وبعض أأعضاء الفريق يف  مباكحفةبودابست. ونظم رئيس الفريق العامل املعين 

ىل نقاش مائدة مس تديرة خبصوص موضوع التقليد. اش متل عىل عروض قدهما هنغاريون و  وخشصيات دولية أأخرى، ابلإضافة اإ
( لزتوير اللوحات الفنية يف أأملانيا اليت اكنت حمط اهامتم Beltracchiانصب الرتكزي عىل قضية بيلرتاتيش ) 2015ويف عام 

 العديد من الزوار.

تدريس ية عن امللكية الفكرية. وأأتيحت مجيع املواد أأجرى اجمللس مسابقة للمعلمني لإعداد مواد  2013ويف عام  .22
، حيث مت كبرياً  التعلميية اليت مت تلقهيا أأثناء املسابقة ابجملان عىل موقع مكتب امللكية الفكرية الهنغاري. ولقت املسابقة جناحاً 

دب وتكنولوجيا املعلومات تقدمي العديد من املرشوعات عالية اجلودة واملهمة عن موضوع امللكية الفكرية وعالقهتا ابلأ 
 وموضوعات أأخرى مثل التارخي.

عالمية مسؤوةل عن صياغة البالغات الصحفية واملقابالت الصحفية و  .23 أأقام اجمللس عالقات معل قوية مع واكةل اإ
وق ويرتمج اجمللس وينرش البالغات الصحفية الصادرة عن ملرصد الأورويب للتعدايت عىل حق من بني مجةل أأمور. دارهتا.اإ و 

ذاعية  صدار البالغات الصحفية مقابالت اإ امللكية الفكرية يف العديد من اجملالت واليت تشمل العديد من القطاعات. وييل اإ
ىل  أأو تلفزيونية كام يرتتب علهيا العديد من التقارير الإخبارية الإليكرتونية ويف الصحافة املطبوعة. وهيدف هذا املرشوع اإ

 والنوعية حسب نوع الرساةل املوهجة.  اس هتداف الصحافة الاقتصادية

( أأخبار حملية وأأوروبية ودولية http://www.hamisitasellen.hu) ويوفر موقع اجمللس الرئييس عىل الإنرتنت .24
مبادرات  عىل امجلهور ويُطلععن أأشاكل الزتييف والقرصنة وامللكية الفكرية وينرش تقارير واس تقصاءات تتعلق هبذا اجملال 

نفاذ. و  نفاذ ل ةخاص أأمهيةيكرس الإ س هتداف فئات بعيهنا مثل رواد الأعامل واملس هتلكني والطالب واملعلمني والقامئني عىل اإ
آخر الأخبار عن أأنشطة اجمللس وأأخبار عن موضوعات تتصل ابلتعدي عىل امللكية الفكرية. ويوفر موقع  القانون بغية تعريفهم بأ

آخر للمجلس مكرس لغش املنتجات ادلوائية ) /( معلومات http://www.hamisitasellen.hu/hamisgyogyszerأ
ىل املس هتكل العادي ملساعدته عىل جتنب املنتجات املزيفة أأو الإبالغ  وتسجيالت فيديو قصرية ومبادئ توجهيية موهجة اإ

متابع( وهل مدونة عن امللكية الفكرية والتقليد مصممة  3794حاليا  لهاعهنا. وللمجلس أأيضا صفحة عىل الفيس بوك )
 الش باب. خملاطبة

يوم لتقدمي  بتخصيصأأس بوع بودابست للتصممي ويشارك اجمللس الواكةل الهنغارية للملكية الفكرية لك س نة  س ياق يفو .25
ىن للجميع دخوهل وطرح سؤال عىل أأحد يف مقهيى يتس  الفعالياتاملشورة اجملانية خبصوص حقوق امللكية الفكرية. وتنعقد 

جمللس بشأأن املسائل ذات صةل ابمللكية الفكرية مع الاس متتاع ابحتساء القهوة وتناول الكعك. وخيتمت اليوم مبناس بة اخرباء 
قامة حفل موس يقي يح(.  ثقافية )مثل اإ
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، بغية توحيد 2016الأول من عام النصف و  2015اتفاقات تعاون يف عام  عدةاجمللس الوطين ملاكحفة التقليد  وعقد .26
اتفاقات مع املكتب الوطين لسالمة  مؤخرااجمللس  وأأبرالت. وامحلاجلهود يف جمالت التصال وتنظمي املناس بات واملؤمترات 

دمع اخلدمات الإعالمية ورابطة العالمات الهنغارية وصندوق سلسةل الغذاء والرابطة املهنية لصناعة الس يارات يف هنغاراي 
 (.MTVAدائرة اخلدمات الإعالمية العامة )و 

 
 
  



WIPO/ACE/11/4 
27 
 

ذاكء الا  : جتربة مكتب براءات مجهورية لتفياهبا يوزايدة الوعللملكية الفكرية حرتام اإ

عدادمن   *، مكتب براءات مجهورية لتفياات، مدير مرشوعغرينبريغسأأرفيس  الس يد اإ

 ملخص

ليه مكتب براءات مجهورية لتفيا ) قدمي ( خدمات تسجيل حقوق امللكية "رباءاتالمكتب فامي ييل ابمس "اذلي يُشار اإ
 أأنشطة أأحدث الوثيقةهذه مسؤول عن زايدة الوعي بشأأن امللكية الصناعية يف مجهورية لتفيا. وتصف  والصناعية، وه

ىل  همبادرات مكتب الرباءات وش ىت ذاكء الااليت هتدف اإ ىل تعريف لملكية الفكرية و ل حرتام اإ زااي اس تخدام تفيا مبيف ل اجملمتعاإ
 نظام امللكية الفكرية.

 مقدمة أأوًل.

ن  .1 نظام امللكية فال بد أأن يكون . لكثري من البدلان حتدايت كبرية يطرحتطوير نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية اإ
تعاون فعال بني اجلهات احلكومية اخملتصة. وتصف  وليكفل حدوثتناسب مع احتياجات املس تخدمني، ي ، ل اً الفكرية حديث

ذاكء الايف جمال  تهرباءات( وأأنشط الهورية لتفيا )مكتب مج مبادرات مكتب براءات الوثيقة هذه   لملكية الفكرية.ل حرتام اإ

 نبذة عن مكتب براءات مجهورية لتفيا اثنيًا.

رباءات والعالمات اليف ذكل  مبا –الصناعية  رباءات هو مؤسسة حكومية مسؤوةل عن منح حقوق امللكيةالمكتب  .2
وزايدة  ،امللكية الفكرية عنمعلومات  ونرش – التصاممي الطبوغرافية ملنتجات أأش باه املوصالتالصناعية و تصاممي التجارية وال 

الأعامل احلرة،  أأحصابو  ،الرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجمبني املس تخدمني، مبا يف ذكل فامي الوعي حبقوق امللكية الفكرية 
 :هواحئلل وفقاً ويؤدي مكتب الرباءات املهام الآتية، والقضاة.  ،الرباءات وحمامو ،والطالب والش باب، والأوساط الأاكدميية

 ،امللكية الصناعية موادتسجيل  -

 ا،امية امللكية الصناعية وقميهتحبالوعي زايدة  -

-  ُ  ،مجلهورية لتفيامة لزم الوفاء ابلزتامات التفاقات ادلولية امل

 خزون من املعلومات املتخصصة يف جمال حامية حقوق امللكية الصناعية.الاحتفاظ مبوالإعالمية  دماتاخل قدميت -

نشاءه برباءات منذ المكتب  قامقد و  .3 ىل نرش معلومات متنوعة أأنشطة وبرامج اإ امللكية الفكرية وزايدة  عنهتدف اإ
ُ  ش ىتالوعي بني  ُ قد و  ف.س هتدَ فئات امجلهور امل  الأورويب كتبامل  ،أأو بدمع من ،ذ العديد من هذه الأنشطة ابلتعاون معفّم ن

ذ نفَّ تُ و ومنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.  ،(EUIPO(، ومكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية )EPOلرباءات )ل
عداده جيري يتمجيع هذه الأنشطة مبا يامتىش مع خطة العمل، ال ق علهيا و  س نوايً  ااإ ترسد خطة و رباءات. المدير مكتب يُصّدم

 خالل العام.وف ينظمها مكتب الرباءات أأو يشارك يف تنظميها اليت س الفعالياتالعمل 

                                                
*

آراء امل املعرب عهناالآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.و  ؤلفيف هذه الوثيقة يه أ  ليست ابلرضورة أ
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ىل و .4  الالتفية غرفةمهنم الرباءات بنشاط مع العديد من الرشاكء الوطنيني، الادلوليني، يتعاون مكتب  ءرشاكال ابلإضافة اإ
جنازات الش بابومنظمة وزارة الثقافة، و وزارة العدل، و التمنية، و الستامثر ل واكةل الالتفيةاللتجارة والصناعة، و ل  واجلامعات  ،اإ

 وغريها. ،يف مجيع أأحناء لتفيا

نفاذ، من الرضوري أأن نذكر أأن مكتب  بأأمور اً مبارش ارتباطًا رتبطة امللأنشطة وفامي يتعلق اب .5 بوصفه سلطة رباءات، الالإ
جراءات الإ  شارك مبارشةً ي ، ل يةمتنح امللكية الفكر  ل وساعد عىل تنظمي ، يف الس نوات القليةل املاضية، سهّبيد أأنه. نفاذيف اإ

نفاذ،  أأموراحلكومية املسؤوةل عن  لصاحل الهيئاتالعديد من الأنشطة التدريبية  ابلتعاون ، والرشطة وامجلارك واحملامكمثل الإ
 .هذه الهيئات مع

 السابقةوالتجارب الأنشطة  أأبرزالوعي: زايدة  اثلثًا.

وطنية أأو عالمات جتارية اية اذلين يتقدمون بطلبات محلالالتفيني تكرمي عىل قمية امللكية الفكرية و  التشديدمن أأجل  .6
جوائز تُمنَح "العالمة التجارية لهذا العام"، حيث املسمى ، احلدث الس نوي 2013رباءات، منذ عام النظم مكتب ي دولية، 

قام العامل". ويُ  –لتفيا" و"العالمة التجارية لهذا العام  –"العالمة التجارية لهذا العام  هذه املسابقة يف فئيتيف ئزين خاصة للفا
بل يف املائة( وتقيمي من قم  50) امجلهورن من خالل تصويت ود الفائز دَّ حيُ للملكية الفكرية. و  ييوم العامليف ال حفل توزيع اجلوائز 

ومجعية املصممني لتجارة والصناعة، ل رباءات، والغرفة الالتفية المن ممثلني عن مكتب يتأألف يف املائة(  50جملس خاص )
ذا وميكن ملُودعي الطلبات أأن يتقدموا الالتفية.  رميغا لتفيا، ومجعيةيف ، والبنك املركزي الالتفيني للمشاركة يف هذه املسابقة اإ

أأنشطة اقتصادية يف مجهورية اكن ُمودع الطلب يقوم بخالل الس نة التقوميية السابقة و  لتقد ُسّم اكنت عالمهتم التجارية 
طالع حفل توزيع اجلوائز، من أأجل بدء العالمات التجارية قبل  حلقة دراس ية بشأأنرباءات الينظم مكتب و  لتفيا. اإ

 أأحدث التطورات يف هذا اجملال. عىلالأطراف املعنية 

أأقالمي جامعات من مهنا اتفاقات تعاون مع ست جامعات، عىل  2016و 2015عايم رباءات خالل لاع مكتب قّ قد و و  .7
ىلهذه املبادرة هتدف لتفيا. و  . يف الأقالميو التعلميية يف هذه املؤسسات ابمللكية الفكرية زايدة املس توى العام للمعرفة اإ

عالمية تتعلق ابمللكية الفكريةرباءات مع هذه اجلامعات من خالل تنظمي اليتعاون مكتب و  وتقدمي  ،فعاليات، وتوفري مواد اإ
الفعاليات  لكو والطالب وغريمه.  والرشاكت الصغرية واملتوسطة،، أأحصاب الأعامل احلرةاستشارات للأطراف املعنية، مثل 

م رشاكت الصغرية ال لعلامء و ا وهيئة التدريس حفسب، بل جتذب أأيضاً  ذب الطالبل جتهذه اجلامعات يف  اليت تُنظَّ
 مشاركة كبرية نس بةسفر عن ، مما ي الأخرى والفئات املس هتدفة ،موظفي البدلايت، وأأحصاب الأعامل احلرة، و واملتوسطة

ىل   الفئات املس هتدفة.لش ىت نرش املعلومات ويؤدي اإ

مرشوع قانون ، "للملكية الفكرية الأورويبمكتب الاحتاد رباءات، ابلتعاون مع المكتب نفَّذ ، 2015يف عام و .8
وقع الصفحة الرئيس ية ملأأمه القضااي يف جمال امللكية الفكرية. ويه متاحة الآن عىل اذلي مُجعت خالهل " السوابق القضائية

 .للملكية الفكرية الأورويبالاحتاد اخلاصة مبكتب  "eSearch Case Lawويف قاعدة بياانت " رباءاتالمكتب 

خمتلفة، وشارك يف أأكرث حلقة دراس ية  30رباءات أأكرث من الم مكتب ، نظَّ 2015حىت عام  2013من عام ويف الفرتة  .9
كيفية اس تخدام ودعي الطلبات الالتفيني بشأأن مل م ادلمعَ وقدَّ  ة،حمارضات يف عدة جامعات لتفيأألقى ، و اً دولي اً معرض 20من 

 .انظام حامية امللكية الفكرية يف لتفيا وخارهج

يف رباءات، مما يدل عىل اهامتم اجملمتع المكتب الفعاليات اليت ينظمها خشص يف  1500 ما يقرب من يشارك لك عامو  .10
 مللكية الفكرية وحاميهتا.ابلتفيا 
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 2016يف عام خطة زايدة الوعي  رابعًا.

م ويشارك فامي رباءات اليعزتم مكتب  .11 المة سابقة الس نوية "العامل ، مبا يف ذكل 2016عام فعاليًة يف  42مجموعه أأن يُنّظم
ابلتعاون مع  هام نّظم يُ وفعاليات  ،حلقة دراس ية س نوية للقضاةو ، نيملوظفي امجلارك احملليوحلقة دراس ية التجارية لهذا العام"، 

م . و نيدولي رشاكء املس هتدف احللقات ادلراس ية وحلقات العمل لفئات امجلهور رباءات العديد من المكتب سوف يُنّظم
يشارك يف العديد من املعارض ادلولية ، وسوف الأاكدميية والش بابالأوساط و  واملتوسطةرشاكت الصغرية الأخرى، مثل ال 

 خصوصيات لك معرض. لتناسبمة صمَّ مُ تقدميية عروض ب

اليت املؤسسة الوحيدة يف مجهورية لتفيا  وهولتدريب القضايئ، الالتفي ل ركز املرباءات بنشاط مع التعاون مكتب ي و  .12
لتدريب القضاة وموظفي  ةس نويفعالية تنظمي  2015رباءات يف عام البدأأ مكتب و ضاة وموظفي احملامك. وفر التعلمي املس متر للقت

آخر التطورات يف جمال امللكية الفكرية و ليك يُطلعهم احملامك،  ماكنية امل ليعىل أ يف مناقشات معلية مع خرباء، شاركة وفر هلم اإ
 .امللكية الفكرية حاكملأ زايدة اجلودة الشامةل غية ب 

ىلرباءات المكتب  توصل أأيضاً وقد  .13 ملوظفي امجلارك يف لك عام، من  ةخاص فعاليةلتنظمي  ةالتفيال اركامجلاتفاق مع  اإ
طالع املشاركني عىل أأحدث التطورات يف هذا اجملال،  نفاذ املتاحة،  بشأأنتثقيفهم و أأجل اإ وتقدمي امللكية الفكرية وأأدوات الإ

 عىل أأفضل املامرسات.أأيضًا طالعهم لإ السلع املقدلة، والتعرف عىل كيفية بشأأن معلومات معلية من اخلرباء 

ذلكل يعزتم مكتب ويف ماكحفة التقليد والقرصنة.  جداً  هممٌ أأمٌر الش باب  بأأن اس هتدافرباءات الّّم مكتب يُسو  .14
ه التحديد، لتعريفهم تس هتدف الش باب عىل وج ابمللكية الفكريةمحلةل توعية  ، خطةً 2016خالل عام أأن يضع، رباءات ال
امللكية الفكرية. ومن املقرر أأن تبدأأ هذه امحلةل يف عام  تلقرصنة ورشاء السلع املقدلة وانهتااكاملرتتبة عىل العواقب السلبية اب

2017. 

رتيف امللكية الفكرية يف جمال نقل حمل اس تحداث مجمعو الاس تغالل التجاري لالخرتاعات من أأجل زايدة مس توى و  .15
 التجريبيةالويبو أأحد مرشوعات س تونيا وليتوانيا، يف اإ  معرباءات، المكتب سوف يشارك ن املؤسسات الأاكدميية، املعرفة م

جياد هبدف  نقل املعرفة والإدارة الاسرتاتيجية للملكية الفكرية يف منطقة البلطيق.  بشأأن منوذج لتطوير قاعدة خرباء حمددةاإ
ر ال أأن هذا المنوذج و يُس تنسخ ومن املتوقع أأن  سوف يكونون  نياملشاركأأْي أأن بل املس تفيدين من املرشوع، عملية من قم تُكرَّ

 أأخرى. يةعملية يف جمالت ابتاكر ال تأأثري مما يضاعف قادرين عىل العمل مكدربني يف هذا اجملال، 

بداعية همنية مجعية املصممني الالتفينيرباءات بنشاط مع التعاون مكتب ي كام  .16 من متخصصني  جتمع بني، ويه منظمة اإ
رباءات ال( يعزتم مكتب 1ثالث مبادرات: )، بشأأن 2016 عام خاللاملقرر أأن يكون التعاون، من و جمالت التصممي.  ش ىت

نشاء  نتاج التصامميلرتخيص، لموحدة )اتفاقات  مناذجاإ ، وذكل جماانً  هعىل صفحت جعلها متاحةً و الرسية( و  ،تغيري امللكيةو ، واإ
وأأمهية هذه التفاقات يف أأنشطهتم  حمدودية مواردمهمراعاة ، مع ن يسجلون تصامميهمياذل نيفيالت الهبدف دمع املصممني 

يه  ومجعية املصممني الالتفيني( 3)ة؛ يف جائزة التصممي الس نويهو أأحد أأعضاء جلنة التحكمي رباءات المكتب و ( 2) ؛التجارية
 العام".يف مسابقة "العالمة التجارية لهذا أأحد أأعضاء جلنة التحكمي 

 طويةل املدىمبادرات  .خامساً 

 الس نوية، اليت أأثبتت جناهحا يف املايض. هفعاليات، الس نوات املقبةلأأن يواصل، خالل رباءات اليعزتم مكتب  .17

لتعاون مع وزارة التعلمي والعلوم، من أأجل رفع مس توى بتقوية أأوارص ايُوىَل اهامتم خاص وف ، س2017يف عام و .18
مهورية جب  يربانمج التعلميالمن املناجه ادلراس ية يف  جزءاً التأأكد من أأن امللكية الفكرية أأصبحت الل الوعي يف املدارس من خ

 درسني يفتدريبية للمفعاليات عدة  عىلهذه املبادرة تش متل ن قرر أأ . ومن املوليس هذا هو احلال يف الوقت احلارض لتفيا،
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عداد مجموعةعن  لتفيا فضالً أأقالمي ريغا و  ومواد تعلميية للأطفال اذلين يدرسون يف درسني للم ةخمصص تدريس يةأأدوات  اإ
 املدارس الابتدائية والثانوية.

عداد للمسات الأخرية وضع احاليًا عىل رباءات المكتب ويعمل  .19 سوف تكون هذه . و مجموعة الأدوات التدريس يةيف اإ
فهم أأفضل لكيفية تعلمي الأطفال اكتساب عىل درسني يساعد امليف جمال امللكية الفكرية و يُسرتَشد به دليل الأدوات مبثابة 

آت التعلميية جب وس اد متوفرة جماانً و سوف تكون املو . الأمورهذه  ع يف املنشأ  مهورية لتفيا.وف تُوزَّ

لبتاكر والإبداع يف املدارس، يعزتم مكتب للهنوض ابامللكية الفكرية و بأأمور  تشجيع الأطفال عىل الاهامتمومن أأجل  .20
ماكن . و بشأأن امللكية الفكرية تنظمي مسابقة رباءاتال وسوف تُقميَّ هذه ، اتعوم مرش قّدم تُ أأن املدارس املهمتة سوف يكون ابإ

 رباءات.الهذه املسابقة عىل جائزة خاصة من مكتب  يف ونالفائز سوف حيصل . و وُمعمتَدة ُمحمَكةعىل معايري  بناءً املرشوعات 

جاميليف املائة من  99الصغرية واملتوسطة متثل حنو ونظرًا لأن الرشاكت  .21 مجهورية لتفيا، يعزتم  داخلالرشاكت  اإ
عداد رباءات المكتب  عن طريق الصغرية واملتوسطة  للرشاكتبرانمج خمصص وتنظمي فعاليات تليب الاحتياجات اخلاصة اإ

البتاكرات، والاس تخدام الاس تغالل التجاري لالتوجيه بشأأن قدمي فوائد اس تخدام نظام امللكية الفكرية وتعىل  اطالعها
نفاذ امللكية الفكرية. فضالً  ،الفعال للملكية الفكرية  عن اإ

 خامتة .اً سادس

ذاكء الاالرئيس ية  هرباءات ومبادراتالنشطة مكتب ما س بق هو وصف لأ  .22 لملكية الفكرية يف مجهورية ل حرتام من أأجل اإ
يكون فهيا الأفراد بيئة  توفرييف  حاسامً  دوراً تؤدي اكتب امللكية الفكرية الوطنية رباءات أأن مالمكتب يرى لتفيا. ويف اخلتام، 

نفاذها  يةكيف ب ، و ماس تخداهما لصاحلهية كيف ب دور امللكية الفكرية، و عىل عّ اتم ب  بكفاءة.اإ
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 برامج التوعية اليت تضطلع هبا املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي

عدادمن مسامهة  الس يد هكتور ابملاس يدا غودوي، املدير العام لالإدارة العامة لالإنفاذ، التابعة للمديرية الوطنية للملكية  اإ
 * أأسونس يون )ابراغواي(الفكرية، يف

 موجز

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية بني ساكن ابراغواي ومتكيهنم من الاس تفادة مهنا. ولهذا  من العوامل الرئيس ية يف ماكحفة الفقر اإ
توفري السبب، وضعت املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي اسرتاتيجية تنفذها يف هذا الصدد، وهدفها الرئييس هو 

التدريب والتوعية بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء ابراغواي. وتس هتدف هذه الأنشطة الطالب 
ىل جانب، موظفي اخلدمة املدنية، والباحثني، ومس تخديم نظام امللكية الفكرية. ونظرًا  واملدرسني يف املدارس الثانوية، اإ

نفاذ، مشاريع جديدة  لنجاح تكل اجلهود، أأعدت املديرية الوطنية للملكية الفكرية واس تحدثت، من خالل الإدارة العامة لالإ
 تركز عىل حق املؤلف والرباءات وغريها حىت يتس ىن للقطاعات املعنية بتكل اجملالت الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية.

  مقدمة .أأولً 

ن الأولوية الرئيس ية حلكومة ابراغواي يه ماكحفة الف .1 قر بشلك حامس، وقد قررت احلكومة اس تخدام امللكية الفكرية اإ
املديرية الوطنية للملكية الفكرية، لتكون مسؤوةل  2013كسالح اسرتاتيجي يف هذا املسعى. ومن أأجل ذكل، أأنشأأت يف عام 

نفاذ. ولضامن الامتثال الفعال حلقوق امللكية الفكرية املك رسة يف الترشيع الوطين، عن امللكية الصناعية، وحق املؤلف، والإ
نفاذ داخل املديرية الوطنية للملكية الفكرية. ومعاًل ابملادة  ، هتدف 4798/121من القانون رمق  13أأنشئت الإدارة العامة لالإ

ىل ادلفاع عن حقوق امللكية الفكرية باكفة أأشاكلها.   تكل الإدارة اإ

دارة ال 460/132وينشئ املرسوم رمق  .2 دارات اتبعة لالإ ىل ثالث اإ دارة الإرشاد والوقاية، اليت هتدف اإ نفاذ، مهنا اإ عامة لالإ
توفري التدريب والتوعية بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية يف مجيع أأحناء ابراغواي. والإداراتن الأخراين هام الإدارة 

 املعنية مباكحفة القرصنة والتقليد، والإدارة املعنية ابلوساطة والتحكمي.

طار تكل .3  اجلهود، تنظم حلقات دراس ية وحلقات معل عن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية لقطاعات خمتلفة يف ويف اإ
 جممتع ابراغواي.

 اسرتاتيجية املديرية الوطنية للملكية الفكرية .اثنياً 

ة بشأأن ، أأنشأأت املديرية برامج تدريب وتوعي2013مبجرد بدء تشغيل املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف عام  .4
املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية بني ساكن ابراغواي، ابعتبار ذكل من الأولوايت. وأأعدت أأنشطة متنوعة ملوظفي اخلدمة 

 املدنية، والباحثني، ومس تخديم نظام امللكية الفكرية.

                                                
*

آراء املؤلف    ابلرضورة وهجات نظر الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. وليستالآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
1

املنشئ للمديرية الوطنية للملكية الفكرية، عىل املوقع التايل:  4798ميكن الاطالع عىل القانون رمق  
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13784 

2
عىل املوقع التايل:  املنشئ للمديرية الوطنية للملكية الفكرية، 4798/12اذلي ينظم القانون رمق  460/2013ميكن الاطالع عىل املرسوم رمق  

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13796 
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ة، والقواعد الوطنية كذكل، من أأولوايت املديرية الوطنية للملكية الفكرية نرش املفاهمي الرئيس ية للملكية الفكري .5
وادلولية احلالية للملكية الفكرية، يف القطاعات غري املرتبطة مبارشة ابمللكية الفكرية. وعليه، فقد مصم برانمج عام للتوعية 

 ابمللكية الفكرية حيث جيري تنفيذه عىل النحو املبني أأدانه.

ة بشأأن املفاهمي الرئيس ية للملكية الفكرية (، نُظمت أأنشطة للتدريب والتوعي2013)منذ عام  املدى القصري وعىل .6
عامًا. والهدف الرئييس من ذكل هو ضامن حصول  18و 13ملدريس املدارس الثانوية وطالهبم اذلين ترتاوح أأعامرمه بني 

 الش باب اذلين س يلتحقون قريبًا ابجلامعة، أأو بسوق العمل عىل مس توى أأسايس للمعرفة ابمللكية الفكرية. وتدريب املدرسني
ثر املضاعف لتدريب هؤلء املهنيني يف جمال امللكية الفكرية. ونظرًا لس مترار املدرسني عادة  آخر، نظرًا للأ هو هدف رئييس أ

ن الربانمج س يعود ابلفائدة عىل عدد كبري من الطالب يف خمتلف الفصول.  يف وظائفهم لس نوات عدة، فاإ

ىل الطويل )منذ عام  .7 ، س يواصل الربانمج التعاون مع املؤسسات اليت نُظمت فهيا (2018ويف الأجلني من املتوسط اإ
ىل توطيد الفصول الأساس ية ذات الأنشطة املتخصصة واملواضيعية.  من قبل أأنشطة، سعيًا اإ

دماج امللكية الفكرية يف املناجه وادلورات  .8 ويف نفس الس ياق، أأجريت مناقشات مع وزارة التعلمي والثقافة هبدف اإ
ن املوضوع اختياري يف الوقت احلايل. ادلراس ية احلالية يف  املدارس الثانوية، حيث اإ

 ويلخص اجلزء املتبقي من هذا املقال بعض برامج التوعية. .9

نقاذ امللكية الفكرية"، اذلي تنظمه املديرية الوطنية للملكية الفكرية،  مرشوع .اثلثاً   .ووزارة التعلمي والثقافة"اإ

نقاذ امللكية الفكرية"  .10 عقب اتفاق بني املديرية الوطنية للملكية الفكرية ووزارة التعلمي والثقافة، جيرى تنفيذ مرشوع "اإ
 س نواًي ملدريس املدارس الثانوية يف مجيع أأحناء البدل. 

التعلمي والثقافة حلقات  تنظم الفرق التقنية التابعة للمديرية الوطنية للملكية الفكرية، ووزارة حلقات معل مع املدرسني: .11
نشاء امللكية الفكرية"، عىل املدرسني واملدرسني الرئيس يني يف  معل لتوزيع مواد يف أأنساق رمقية بعنوان" التثقيف من أأجل اإ
املدارس الثانوية. وتسهل الفرق التقنية حتليل املواد من خالل تنظمي معل جامعي أأثناء التدريب، لتشجيع مشاركة املدرسني 

رساء احرتام امللكية واملد اثرة اهامتهمم ابمللكية الفكرية هبدف رفع درجة الالزتام املدين لدلوائر التعلميية، واإ رسني الرئيس يني واإ
 الفكرية بني طالب املدارس الثانوية.

كذكل، تعقد اجامتعات مع طالب املدارس الثانوية لرفع درجة وعهيم ابمللكية الفكرية،  أأايم مع الطالب الش باب: .12
وتعزيز دورمه الأسايس يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية للبرشية. وتُس تخدم اسرتاتيجيات مهنجية خمتلفة يف هذا 

الصدد، حيث تُقدم عروض مبشاركة خرباء امللكية الفكرية، وتُعقد حماداثت مع الأيقوانت الثقافية الوطنية واحمللية اليت ميكن 
نفاذ امللكية الفكرية. أأن تعرض خرباهتا الشخصية  الناحجة، وتُس تخدم كامنذج يقتدي هبا الطالب يف جمال اإ

 املواضيع .13

 وضع امللكية الفكرية وفروعها يف س ياقها، -
لهيا، -  وقوانني ومعاهدات امللكية الفكرية اليت جرى الانضامم اإ
نشاءها وتنظميها، -  واملديرية الوطنية للملكية الفكرية: اإ
 اورة؛وحق املؤلف واحلقوق اجمل -
 وامللكية الصناعية، -
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 اجلغرافية،  واملؤرشاتالصناعية،  والتصامميوالعالمات التجارية، والرباءات،  -
نفاذ. -  والإ

وعقب جناح املرشوع، أأضيفت دورات تدريبية منفصةل يف جمال امللكية الفكرية لطالب املدارس الثانوية، مع الرتكزي  .14
 عىل عدم مرشوعية التقليد والقرصنة.

حصاءات حمدثة )من نومفرب وتظهر  .15 ىل الآن( أأن التدريبات مشلت  2013اإ مدرسًا من مدريس املدارس  2040اإ
قلاميً من أأقالمي البدل الريفية واحلرضية عىل حد سواء من أأصل  15الثانوية يف  قلاميً. 17اإ  اإ

نُظمت يف مجيع أأحناء  طالب من طالب املدارس العامة واخلاصة يف أأنشطة التوعية اليت 3400عالوة عىل ذكل، شارك 
 ابراغواي.

 امللكية الفكرية" مس تجداتمرشوع " .رابعاً 

نظمت يف قاعة مؤمترات املديرية الوطنية للملكية الفكرية وحدة بعنوان "مس تجدات امللكية الفكرية" لأساتذة  .16
المات التجارية، اجلامعات. وخالل مثاين دورات، امتدت لك مهنا لساعتني، أأجريت مناقشات عن موضوعات مهنا الع

نفاذ حق امللكية الفكرية، والصناعات الإبداعية، و  مجعيات الإدارة امجلاعية، والرباءات، والرسوم والامنذج الصناعية، واإ
 والس ياسة الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية.

ىل موظفي اخلدمة املدنية  .17 العاملني يف ويف نفس الس ياق، توهجت أأيضًا وحدة "مس تجدات امللكية الفكرية" اإ
دارة امجلارك الوطنية، والرشطة  املؤسسات املرتبطة ابملديرية الوطنية للملكية الفكرية، ومن بيهنا مكتب املدعي العام، واإ

ىل النظر بشلك أأكرث تعمقًا يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية،  الوطنية، والإدارة الوطنية للرصد الصحي. وابلإضافة اإ
ت ملوظفي اخلدمة املدنية املعنيني ابمللكية الفكرية، الفرصة لإقامة عالقات وتوطيد الروابط املهنية، من أأاتحت تكل ادلورا

 أأجل حتسني اخلدمات اليت تقدهما مؤسساهتم.

كام أأجريت حماداثت للتوعية، مبشاركة وزارة الصناعة والتجارة من خالل الواكلت الإقلميية حول العامل، وابلتعاون مع  .18
 .2015زارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة. ونُظمت أأربع حماداثت يف عام نيابة و 

دارة الإرشاد والوقاية حماداثت دلى اخلدمة الوطنية املعنية جبودة النبااتت والبذور وحصهتا، وامجلعيات  .19 كام نظمت اإ
 التعاونية، والكونغرس الوطين )الربملان(.

 املامرسات يف التصنيع وامللكية الفكرية".مرشوع "سالمة الأغذية وأأفضل  .خامساً 

ىل مايو  .20 ، أأربع حلقات معل يف خمتلف امجلعيات التعاونية يف ابراغواي عن 2016نظمت خالل الفرتة من يناير اإ
"سالمة الأغذية وأأفضل املامرسات يف التصنيع وامللكية الفكرية". وقد شهدت حلقات العمل مشاركة العديد من العاملني 

 يف امجلعيات التعاونية واحلكومة، ممن يكفلون سالمة الأغذية ملنع املنتجات من الإرضار ابملس هتلكني.التقنيني 

دارة التدريب دلى نيابة وزارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة، واملعهد الوطين  .21 وقد وضعت هذه املبادرة ابلتعاون مع اإ
طار الربانمج التشغييل الس نوي اذلي جيري تنس يقه مع هذه املؤسسات، تقرر تنظمي أأنشطة مماثةل  للغذاء والتغذية. ويف اإ

ىل  2016حىت أأكتوبر  قلميية، ليصل العدد الإجاميل حللقات العمل اإ  حلقة معل. 11يف خمتلف املقار الإ
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 التعاون مع مؤسسات عامة أأخرى .سادساً 

ىل توفري التدريب والتوعية بش .22 أأن اجلوانب الأكرث حتديدًا للملكية الفكرية تسعى أأيضًا املديرية الوطنية للملكية الفكرية اإ
نتاج من خالل التعاون مع املؤسسات العامة واخلاصة.  ابلنس بة لقطاع الإ

، نظمت املديرية الوطنية للملكية الفكرية أأايمًا للتدريب يف جمال امللكية الفكرية )الرباءات( 2014/2015ويف عايم  .23
عة لوزارة الصحة والرفاه الاجامتعي. وحتتفظ الإدارة الوطنية للرصد الصحي ملوظفي الإدارة الوطنية للرصد الصحي التاب

 ابلسجل الصحي للمنتجات الصيدلنية؛ وموظفوها التقنيون متخصصون يف جمايل الفحص والتفتيش الصحي.

ات ، قدم أأيضًا موظفون تقنيون متخصصون دلى املديرية الوطنية للملكية الفكرية سلسةل من حلق2015ويف عام  .24
ثراء املعارف النظرية ابمللكية الفكري ة التدريب )ملدة مثانية أأايم( ملديرية املناجه العامة التابعة لوزارة التعلمي والثقافة، بغية اإ

 للمشاركني حبيث يتس ىن هلم حتديث مواد التدريس ذات الصةل واس تحداث مواد جديدة.

 يبو(حلقة دراس ية عن صياغة الرباءات )بدمع من الو   .سابعاً 

اس تضافت املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف مقارها، مبشاركة الويبو، حلقة دراس ية عن صياغة الرباءات للباحثني  .25
ىل  18اجلامعيني ويف جمال الصناعة، وكذكل لوالكء الرباءات وذكل يف الفرتة من   .2016أأبريل  20اإ

. كام جيري الإعداد لتنظمي "دورة تدريبية للمدربني يف جمال ومن املقرر تنظمي هذه احللقة س نواًي خالل الس نوات املقبةل .26
 امللكية الفكرية". وستُبذل تكل اجلهود ابلتعاون مع جامعة أأسونس يون الوطنية ومركز ايتايبو للتكنولوجيا.

 مرشوع "انراجنايت" .اثمناً 

"شديد الربتقالية"، واملرشوع  لكمة "انراجايت" اليت تطلق عىل هذا املرشوع يه مصطلح ابراغواين غاراين مبعىن .27
فراد والهنوض هبا يف الصناعات الإبداعية ويه  ىل تعزيز القدرة التنافس ية للأ عبارة عن سلسةل من املبادرات الرامية اإ

الصناعات اليت تقود التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، ومن مث تاكحف الفقر من خالل الأصول الرئيس ية غري امللموسة 
 لملكية الفكرية اليت تقوم علهيا تكل الصناعات.ل 

 انراجنايت""موس يقى  أألف.

ُأعد مرشوع "موس يقى انراجنايت" مجلع اكفة اجلهات املعنية بصناعة موس يقى ابراغواي، من أأجل حتديد وحتليل  .28
ىل تنس يق القطاع وتعزيز قدرته، مع الرتكزي بوجه خاص عىل أأفضل الس بل لالن  تفاع ابمللكية الفكرية يف العوائق، ابلإضافة اإ

 جمال املوس يقى.

ىل  28وملدة ثالثة أأايم )من  .29  (، مجعت هذه املناس بة مؤلفني، وملحنني، وتقنيني.2015أأبريل  30اإ

 وأأمه املواضيع اليت انقشها املدربون الس تة يه: .30

 ترخيص احملتوى احملمي مبوجب حق املؤلف يف البيئة الرمقية ) سانتياغو شسرت من ش ييل(؛ -
نتاج )ماريو بروير، من الأرجنتني(؛ - دارة الإ  واإ
 واملوس يقى والتلفزيون )نيكولس ريبيتو، من الأرجنتني(. -
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عارضًا للمنتجات واخلدمات. كام مض املعرض موس يقي البدل، ومهنم تسع فرق  19وقد تضمن امللتقى معرضًا مض  .31
 خشص. 1500وطنية ذات أأساليب موس يقية خمتلفة، وبلغ عدد احلضور ما يقرب من 

 "الربامج احلاسوبية والتطبيقات وأألعاب الفيديو الناراجنايت" ابء.

آخر وهو "الربامج احلاسوبية والتطبيقات وأألعاب الفيديو الناراجنايت" حيث مض اكفة اجلهات املعنية يف  .32 نُظم ملتقى أ
رتكزي بوجه خاص عىل أأفضل الس بل جمال صناعة الربامج احلاسوبية وذكل ملناقشة مشالكت القطاع، وتطوير قدراته، مع ال

 لالنتفاع ابمللكية الفكرية يف صناعة الربامج احلاسوبية.

مشاراكً وأأداره س تة  213، 2016مارس  17و 16وقد اجتذب امللتقى، اذلي نُظم بدمع من الويبو خالل يويم  .33
 مدربني )أأربعة وطنيني، وخبريان من الويبو(. واكنت أأمه املواضيع املطروحة:

 ؤلف وامحلاية القضائية للربامج احلاسوبية والتطبيقات )ويلسون ريوس من كولومبيا(؛حق امل -

 والهيلك العاملي لصناعة أألعاب الفيديو )دافيد غرينس بان، من الولايت املتحدة الأمريكية(؛ -

 وكيف تسجل برانجمك احلاسويب )ابتريش يا س تانيل، من ابراغواي(. -

 عرش رشاكت دامعة للملتقى منتجاهتا وخدماهتا، وبلغ عدد احلضور ما يقرب واقرتن امللتقى مبعرض عرضت من خالهل .34
 خشص. 600من 
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 مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني اليت يقوم هبا والتوعية ابمللكية الفكريةف محالت التثقي

عداد الس يدة جوزفني رميا سانتياغو، مدير عام مكتب امللكية الفكرية يف الفلبنيمسامهة   *من اإ

 ملخص

وام تقريباً ظل نظام امللكية الفكرية  ن من و املس تفيدم مه أأفراد اجملمتع اذلين من املفرتض أأهنيف نظر حىت هبامً مُ  موضوعاً  عىل ادلَّ
ىل ( املكتبمكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ) ويضطلعهذا النظام.  رشاك الش باب والقطاعات ذات الصةل يف عامل ابدلعوة اإ اإ

عىل و الإبداع والابتاكر.  واحلّث عىل، يف النفوس هام: غرس قمية احرتام امللكية الفكريةأأل و رية لتحقيق هدفني، امللكية الفك
م املكتب خماميً مدى الس نوات الثالث املاضية،  مللكية ابلتوعية أأخرى ل أأنشطة يًا س نواًي عن امللكية الفكرية، و ش باب نظَّ

 الفكرية.

ن غرس عىل وعي ابمللكية عامل سوف يؤيت مثاره املمتثةل يف الش باب وأأرسمه والناس يف بيئهتم  بني اميامللكية الفكرية ف ةبذر  اإ
ُ مفيف املس تقبل.  الفكرية ّم ا ن اليت املواقف  يفأأمهية احرتام امللكية الفكرية سوف يكون هل تأأثري كبري  بشأأنش بابنا اليوم ل مه عل

 طوال حياهتم. س يحملوهناوالقمي اليت سيتخذوهنا 

 مقدمة أأوًل.

ن رفع مس توى  .1  هيتف هباصيحة حرب اكن، ول يزال،  يف بناء الأمة تهوظائف نظام امللكية الفكرية وأأمهي بالوعي اإ
أأفراد يف نظر حىت هبامً مُ  نظام امللكية الفكرية موضوعاً  أأعاملما ظلت  معظم ماكتب امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. وغالباً 

مللكية الفكرية يف نتفعون ابأأولئك اذلين ي حىت  بلنظام امللكية الفكرية. ن من و املس تفيدم مه املفرتض أأهناجملمتع اذلين من 
منتجات يبتكرون عندما  جداً  اً دور امللكية الفكرية منخفضب هتممس توى معرفيكون  ، عىل وجه اخلصوص،حياهتم اليومية

 زايدةفاض مس توى الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية، و هذا الوضع يف اخنويسهم خدمات جديدة. يُنش ئون جديدة أأو 
نتجات أأو اخلدمات احملمية مبوجب حقوق امللكية الفكرية امل  ومس تخدمل يكون عام، وبوجه انهتااكت امللكية الفكرية. 

رين أأو  ُمدركني هذه املنتجات أأو اخلدمات  اس تحداثووقت ومال يف من موهبة ن ون واملتفوقوالأفراد املوهوبا يبذهل ملُمقّدم
بداعية   .وابتاكرية وخالقةمن خالل معليات اإ

 مللكية الفكريةأأصبح التثقيف والتوعية ابيف الوعي ابمللكية الفكرية يف الفلبني، الشاسعة وجود هذه الفجوة وبسبب  .2
دارة نظام املمتثةل يف وليته ل اً يذتنف  ةبرامج وأأنشطمن مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني  يقوم به فامي من العنارص احلامسة اإ

ىل قدمي امللكية الفكرية برامج وأأنشطة لترشع املكتب يف تنفيذ ذلكل وكفاءة يف البدل. الو يتسم ابلفعالية ملكية فكرية  اإ
مللكية وعٍي ابمن  لفلبنيااملكتب الثالثية الأبعاد ملا س تكون عليه  ل يتجزأأ من رؤية جزءٌ  ،يف الواقعاملطمح، هذا و الفلبينيني. 

 .2020حبلول عام  ة حنو التمنيةوهجَّ مُ و دميقراطي واحض و  الفكرية يف نظام ملكية فكرية

من ، وذكل عام بوجهاملس هتدفة  الفئاتمللكية الفكرية خارج حدود التثقيف والتوعية اب ةحمور أأنشطكتب امل سع قد و و  .3
رشاك ومشول أأجل  ا في املايض، اكن معظم املس تفيدين ممفمللكية الفكرية يف محلته الإعالمية. املعنيني ابحل امجيع أأحصاب املصاإ

املؤسسات الصغرية  ل س امي ،مه ُمنتجو امللكية الفكرية وأأحصاب الرشاكت مللكية الفكريةابمحالت التوعية يقوم به املكتب من 
ن املكتب قد صوى، أأن هذه القطاعات ل تزال ذات أأمهية قورمغ . واملتوسطة واملتناهية الصغر أأنشطته نطاق انتشار ع وسَّ فاإ

 .ةالرئيس يغريمه من الأطراف الفاعةل شمل الش باب و ي ل 

                                                
*

آراء املؤلفة هذه الوثيقة يه الآراء املعرب عهنا يف  آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف وليست ابلرضورة أ  .الويبو أ
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 (YIPAالش باب املدافع عن امللكية الفكرية )برانمج لش باب: من أأجل اامللكية الفكرية  اثنيًا.

د ادلكتور ، ثامن عرشالقرن ال  أأوائل يف .4 عىل أأمهية دور الش باب يف بناء  –قويم ال الفلبني بطل –خوس يه ريزال شدَّ
ن معظم ال ه حقيقٌة يُقر هبا هذو ن "الش باب أأمل الوطن". اإ قال حيامن الأمة  الش باب تثقيف الاستامثر يف بدلان، ومن مثَّ فاإ

 ن اليوم مه علامءوالش باب الفلبينيفلمسؤولني احلكوميني. ل  عىل جدول الأعامل الرئييسوما يرتبط به من أأنشطة يكون دامئًا 
هؤلء الش باب من أأكرب مس هتليك منتجات مثل يُعترب املس تقبل، و  يف ورجال أأعامهلوه ومبدعوه وخمرتع وهوابحثالبدل 

وضع مكتب امللكية هذه احلقائق يف الاعتبار، أأخذ مع و املوس يقى أأو الأفالم.  وأأ الكتب  وأأ اللوازم املدرس ية  وأأ املالبس 
ن دعوة(. وYIPA)الش باب املدافع عن امللكية الفكرية رشوع الفكرية يف الفلبني تصورًا مل  ىل  ذلكل فاإ رشاك املكتب اإ اإ

عىل  م، وحهثّ نفوس الش بابن، أأل وهام: غرس قمية احرتام امللكية الفكرية يف اهدفها الش باب يف عامل امللكية الفكرية ل 
 .والابتاكر الإبداع

ومؤسسات التعلمي مللكية الفكرية يف املدارس الثانوية ارمسي من موضوعات مل يكن من املمكن تعممي موضوع ولأنه  .5
طار مرشوع خماميً ش بابيًا س نواًي عن امللكية الفكرية ملدة ، 2013، يف أأكتوبر بدأأ املكتب، العايل الش باب املدافع يومني يف اإ

ُ لأن ، للمشاركة يف املرشوع مس هتدفةً العلوم الثانوية مدارس  اكنت يف البداية،و. عن امللكية الفكرية  ةنتجهذه املدارس يه امل
ليكونوا م تشجيع الطالب ومتكيهنيف لمرشوع ل الهدف الأسايس ويمتثل سفر عن ملكية فكرية. ت املرحج أأن  منلأحباث اليت ل

ىل فهم امللكية الفكرية واحرتاهمايف ادلعوة  أأيضاً حفسب، بل الأاكدميية  جمالهتمليس يف  قادةً   ددة:احملهداف وفامي ييل الأ . اإ

اتحة الفرصة ل - ملاماإ  ابمللكية الفكرية، لطالب املشاركني لالإ
 ،يف نفوسهم الإبداع واحرتام حقوق امللكية الفكرية يتغرس قميو  -
 ،املدارس ش ىتامللكية الفكرية من الش باب املدافعني عن ش بكة من وتكوين  -
نشاء منظمة تضم الش باب املدافعني عن امللكية الفكرية، -  واإ
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 .تُعىن ابمللكية الفكرية عنايًة شديدةً الش باب عىل اختيار همنة وحّث  -

ىل امن  متنوعة، بدءاً املضطلع هبا  الأنشطةو  .6 بداع املشاركني وبراعالإملام ابمللكية الفكرية، وصوًل اإ  .هتملتعبري عن اإ

ىل ن وملشاركالكيفية اليت ميكن أأن ينقل هبا ابشأأن  واقعيةخطة معل يف اخملمي ويمتثل نمتاج  .7 زمالهئم يف الفصل ادلرايس اإ
لأعامل والأنشطة اليت تدمع برانمج التوعية ل اً ن خططوقدم املشاركوي. واملدرسة ما اكتس بوه من معرفٍة ابمللكية الفكرية

ذاكء الا، مبا يف ذكل ابمللكية الفكرية معوماً  دمع ب همن جانبيلزتم مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني لملكية الفكرية. و ل حرتام اإ
 .الالزمابلقدر املساعدة التقنية وادلمع املايل قدمي الأنشطة من خالل ت

 

ىل "املشاركون  ويؤدي .8 ىل  رمسياً يُسمح هلم و  ،"الش باب املدافع عن امللكية الفكريةميني الانضامم اإ الش بكة ابلنضامم اإ
يف عام وكتوبر. أأ   شهريفلكية الفكرية يف الفلبني اليت ينظمها مكتب امل  امللكية الفكرية نفاذلإ خالل القمة الس نوية الوطنية 

آس يا واحمليط الهادئ )، اس تضافت الفلبني اجامتعات 2015 مُسح ابدلخول و  ،بيك(الأ منتدى التعاون الاقتصادي دلول أ
الفكرية. قوق امللكية فريق خرباء الأبيك املعين حبمن جزيرة سيبو قبل مندويب  (YIPAللش باب املدافع عن امللكية الفكرية )

د يف هذه املناس بة، و أأن عىل لكمته  يف – الش باب املدافع عن امللكية الفكرية ممثيلوهو أأحد  –خوس يه اببلو اكستيلو شدَّ
أأن يعرف لك طالب حقوق امللكية فيجب كون اخلطوة الأوىل يف هذه العملية. يجيب أأن تعريف الطالب ابمللكية الفكرية "

 تغيري والتحول".ل ، الوعي هو اخلطوة الأوىل ل لك طالب. حقاً اخلاصة بلملكية الفكرية ل  هتاالفكرية وكيفية حامي

الش باب املدافع عن  اطلع، 2016أأبريل  23 هذا العام يومليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف أأثناء الاحتفال ابيف و .9
وسوق عن املشاركني وزوار معرض مه من غريالتفاعل مع عن طريق أأنشطة امللكية الفكرية عىل مزيد من  امللكية الفكرية

ىل مشاركهتم يف  امللكية الزمخ لحفاظ عىل لمللكية الفكرية و ابلتعزيز معرفهتم  يةفرص التدريب ش ىت الالفكرية. هذا ابلإضافة اإ
 .مي اذلي اس متر ملدة يومنياخملخالل اذلي حتقق 
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 :2015و 2013بني عايم  هميف مدارس  ة الفكريةفامي ييل بعض الأنشطة اليت قام هبا الش باب املدافع عن امللكيو  .10

 خرباء من مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني،مع ابمللكية الفكرية توعية حلقات دراس ية لل  -

نشاء نوادي و  -  ،(رمسية للملكية الفكرية مخس مدارس دلهيا ابلفعل نوادتوجد )امللكية الفكرية اإ

لكرتونية،يوتيوب و الإنرتنت من خالل فيس بوك ىل ش بكة لملكية الفكرية عوالرتوجي ل  -  ومدوانت اإ

 ات،لصقامل وتصممي ،كتابة املقالتو  ،امللكية الفكريةاختبارات مثل امللكية الفكرية مسابقات و  -

 ،عارض املدرس يةامليف  ءزمالاللطالب اخلاصة اب لملكية الفكريةالفعال ل  والعرض -

قامة -  ،امللكية الفكرية بشأأنللطالب كتابة أأفاكرمه  جدران حرية امللكية الفكرية حيث ميكن واإ

عالمية عن امللكية الفكرية أأو ابتاكر مواد مسعية برصية مواد ونرش  - أأو الك  أأمهية امللكية الفكرية للطالب نعاإ
 .الأمرين

ة التابعة ملكتب امللكي يت بذلهتا ش بكة الش باب املدافع عن امللكية الفكريةاجلهود العىل بشلك حصيح  وللتعرف .11
امللكية الفكرية والرتوجي لها للش باب املدافع عن  تسويق مسابقًة بشأأن، 2015، يف عام الفكرية يف الفلبني، أأطلق املكتب

أألف بزيو فلبيين للمركز  30، والأولللمركز  فلبيينبزيو أألف  50تبلغ وائز نقدية للفائزين الثالثة الأوائل جب امللكية الفكرية
 .فلبيين للمركز الثالثأألف بزيو  20الثاين، و

مدارس اثنوية من منطقة العامصة  تسعُ الش باب املدافع عن امللكية الفكرية يف ش بكة ويف الوقت احلايل، تشارك  .12
 من منطقة فيساايس. الوطنية وس بعٌ 

 لأرسةا من أأجل امللكية الفكرية اثلثًا.

آداهب مصياهتخش تتكون الأطفال و  قميُ فهيا تُشلكَّ  هممةٌ جممتعيٌة  املزنل وحدةٌ  .13 ىل  هموأأخالق  موأ يف أأثناء منومه وحتوهلم اإ
ن قميذلكل أأعضاء يف اجملمتع. و آنالصدق والاحرتام تبد يتفاإ ورمغ أأن امللكية الفكرية قد تبدو . ، متامًا مثل أأعامل الرباملزنل من أ

ذهنأأخذ ما ميلكه الآخرون من تعلمي الطفل عدم مفن الطبيعي عىل فئة معينة،  اً ومقصور اً جمرد موضوعاً  للطفل وأأرسته . مدون اإ
لك لأن ، وولأن امللكية الفكرية ل حتظى ابلفهم والاحرتام الاكملني الأطفال.يف ذهن  الآخرينغرس احرتام ملكية أأن يُ  جيبو 

كية الفكرية. ملل ا حرتامعريف الأرسة ابال بد من اس هتداف جذور اجملمتع وتفأأرسة معينة، أأحد أأفراد هو ابلرضورة يف اجملمتع فرد 
 .وجعلها مثريةً  وميكن حتقيق ذكل من خالل تبس يط الأنشطة والامترين

ذاكء الوعي ابمللكية الفكريةأأنشطة بشأأن  جتريبيةً  دراسةً جُيري املكتُب  سوف ،أأولً  .14 ُأرس الش باب  داخل نطاق اإ
نبات بذر بُغية ، املدافع عن امللكية الفكرية تنفيذ أأفضل وقت ل ويدرك املكتُب أأن أأرس أأخرى. ينساب تأأثريها عىل  سوف ةاإ

أأرس الش باب  عدد كبري منيف وجود التحدي ويمتثل . موجودينيكون الآابء حيامن خالل العطةل املدرس ية و هو هذا املرشوع 
 .نفسه وقتالللمشاركة يف املدافع عن امللكية الفكرية 

مجعية قطاع مع  رشاكةً أأقام املكتُب ، 2016أأبريل  26الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف أأثناء ، يف اثنياً  .15
 وضوعواكن امل. ادلارسني للتصوير السيامنيئطالب لل هاتصنع الفيديو يف ( لإطالق مسابقة MPA)الأفالم السيامنئية 

ملاذا جيب توحض  لفيديو رساةلل كون تب أأن وجي". الأفالم قرصنة الثورة عىل" هواثنية  60 الرئييس للفيديو اذلي تبلغ مدته
 لأفالم.لحقوق امللكية الفكرية احرتام 
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درااكً من املكتب ل .16 ىل الوعي  نقلفرصة واإ نه يقدم أأفراد أأرس املتسابقني، اإ للفيديو اذلي يصور عىل  خاصةً  جائزةً فاإ
ىل رساةلً أأفضل وجه  ائزة هبذه اجلاحرتام امللكية الفكرية مع أأفراد الأرسة كهدف لتصممي التصالت. والفيديو الفائز  تدعو اإ

 .2016سوف تنهتيي املسابقة يف سبمترب و تس هتدف الأرس. ابمللكية الفكرية اليت لتوعية اس تخدم يف محةل يُ سوف  اصةاخل

 (Win IP) "امللكية الفكريةجمال يف  نساءال ": مجموعة من أأجل النساءامللكية الفكرية  .اً رابع

ىل هذا هيدف  .17 ىل تعزيز حقوق امللكية الفكرية واحرتاهمسوف يدعون مجموعة من النساء اللوايت تكوين املرشوع اإ ا اإ
وسوف يأأيت أأعضاء مرشوع "النساء يف جمال املليكة (. Win IP) "يف جمال امللكية الفكرية مرشوع "النساءمن خالل 

يضطلعون (، وسوف NCIPRلفكرية )قوق امللكية ااملعنية حبالواكلت الأعضاء الثين عرش للجنة الوطنية الفكرية" من 
 مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني.بدمع من م تعزيز امللكية الفكرية يف واكلهتب 

للجنة الوطنية املعنية  رشياكً  "النساء يف جمال امللكية الفكريةأأن يصبح مرشوع " ،عىل وجه التحديد، من املتوقعو  .18
 يف جمال امللكية الفكرية. لتوعية والتثقيف والرتوجياخلاصة ابيف براجمها وأأنشطهتا  حبقوق امللكية الفكرية

واكلت " ليشمل النساء يف جمال امللكية الفكريةمرشوع "توس يع نطاق  يفطويل الأجل للمرشوع الالهدف ويمتثل  .19
 غري احلكومية. غريها من الواكلتحكومية أأخرى، وقطاع الأعامل، ومؤسسات أأاكدميية وحبثية، و 

 عامة الناسمن أأجل لكية الفكرية امل  .خامساً 

ّّْ  .لفأأ   امللكية الفكرية!، وارحب من تبَّ ًا، و ُمَمكَّن ، وكنتع

ن مرشوع " .20 ّّْ اإ حلقة دراس ية توجهيية هو !( L.E.A.P IP) "امللكية الفكرية!، وارحب من تبَّ ًا، و ُمَمكَّن ، وكنتع
م ابنتظام امللكية الفكرية بشأأن ملدة ساعتني أأساس ية  ز ركّم وتُ . امللكية الفكرية يف الفلبني مرتني يف الشهر يف مكتبويه تُنظَّ

د من جمالت عىل حلقة لك  حق و  ،وعالمات اخلدمة ،والعالمات التجارية ،براءات الاخرتاع امللكية الفكرية، أأيْ جمال ُمحدَّ
أأولئك اذلين دلهيم فهم قليل احللقة ادلراس ية س هتدف لصناعية. وت تصاممي اوال  ،منوذج املنفعةو املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

 .فهمها بسهوةلتُقام احللقة ادلراس ية بلغة دارجة ميكن ، و أأو ليس دلهيم فهم لها عىل الإطالق للملكية الفكرية
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 حلقات دراس ية خاصة بشأأن امللكية الفكرية .ءاب

مع حلقات دراس ية وحلقات معل لفة نسبية لتنظمي أُ  منقطاعات صناعية حمددة ا بينه وبني مميس تفيد املكتب كذكل  .21
واملامرسة الطبية،  ،واملوس يقى والنرش ،الرسوم املتحركةتشمل هذه القطاعات قطاع . و ذات املصلحة اخلاصة قطاعاتهذه ال

نتاج الأدويةتصنيع داء، و الأ و  ًا عىل ُمركَّز المتهيدي يكون توجه العرض هذا النشاط، سوف  يفو. ، وغريهاالس يارات، واإ
 .أأيضاً  حقوقهم ، بل وبشأأنامللكية الفكريةبشأأن تثقيفهم يف لهدف الهنايئ وسوف يمتثل امصاحل مجموعة معينة 

 
 

التكنولوجيا و الابتاكر دمع مكتب برانمج التعلمي العايل: مؤسسات من أأجل امللكية الفكرية  .اً سادس
(ITSO) 

آخر يدمع مبارشةً هو  (ITSOمكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا )برانمج  .22 مكتب امللكية الفكرية يف  حماوةلَ  برانمج أ
ىل الش باب اذلين مه يف النظام التعلميي. الفلبني  ىلربانمج ويف حني أأن الالوصول اإ مساعدة مؤسسات التعلمي العايل  هيدف اإ

املعلومات املتعلقة عن البحث يف جمال تكوين الكفاءات حتقيق مس توى معني من التطور يف جمال البحوث من خالل عىل 
مكتب من خاللها يصل  قويةً  قناةً مكتب دمع الابتاكر والتكنولوجيا كذكل أأصبح  ،واملقاضاة والاس تغالل التجاريابلرباءات 

ىل  ، برانمج مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر اخلاص ابلويبوبدمع من و طالب مرحةل التعلمي العايل. امللكية الفكرية يف الفلبني اإ
آن  ،2010يف الفلبني يف اجلزء الأخري من عام  طلق مكتب دمع الابتاكر والتكنولوجياان موقة ملكتب ر املالربامج أأحد وأأصبح ال

. املؤسسات يف البدلأأكرب بعضها من الربانمج، هذا يف مشاركة مؤسسة تعلميية  71الآن يوجد . و امللكية الفكرية يف الفلبني
يف  50.7)مؤسسة مهنا  36ابلفعل بدأأت ، مؤسسة 71البالغ عددها  يف الش بكة املوجودةاملؤسسات الأاكدميية بني من و 

لهامتمات البحثية للطالب يف اباملعلومات املتعلقة ابلرباءات ذات الصةل  القيام بعمليات البحث عنتدريس كيفية يف املائة( 
 ت.يف بعض احلال التجارية دورات الأعاملويف العلوم والهندسة، دورات 
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حدى هذه يف و .23 ل  اً الآن جزءأأصبحت امللكية الفكرية  –معهد مابوا للتكنولوجيا أأل ويه  –املؤسسات الأاكدميية اإ
 .يش هتر هذا املعهد مبا يقدمه من دورات الهندسة والعلوميف املعهد. و املعتاد يتجزأأ من املهنج ادلرايس 

 خامتة سابعًا.

ىل تعزيز ثقافة احرتام امللكية الفكرية عىل الرامية الأنشطة أأن تقترص ل جيب  .24 دورة اجلهات الفاعلية التقليدية يف اإ
ن . امللكية الفكرية يف الوقت احلارض أأولئك اذلين يسامهون يف منو التجارة و بني الش باب وأأرسمه ة امللكية الفكرية زرع بذر فاإ

ُ مف. يف املس تقبل يةمللكية الفكر عىل وعي ابعامل يؤيت مثاره املمتثةل يف  سوفوالصناعة  ّم ا ن يف املوجودين لناس ول  ش بابنال مه عل
يف املواقف اليت سيتخذوهنا والقمي اليت س يحملوهنا طوال تأأثري كبري  أأمهية احرتام امللكية الفكرية سوف يكون هلبشأأن بيئهتم 
آدمز، قال . حياهتم ُ تأأثري " :بارزال مرييك الأ ؤرخ املهرني أ ىل الأبدعّ امل أأن حيدد أأين س ينهتيي  يس تطيع املُعّول  .يدود اإ

 ".تأأثريه

ة الفكرية، مللكياحرتام لثقافة قوية ما دامت توجد أأنه مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ب يؤمنوعالوة عىل ذكل،  .25
 ا هو عليه اليوم.معّ نفاذ مصدر قلق أأقل يف املس تقبل فالأمل معقود عىل أأن يكون الإ 
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ذاكء احرتام امللكية الفكرية يف مجهورية كورايأأنشطة التوعية الرامية  ىل اإ  اإ

عداد الس يد اينغ دايمسامهة  غيونغ، املدير املساعد لشعبة الشؤون املتعددة الأطراف، املكتب الكوري للملكية -من اإ
 *رية، مدينة داجيون، مجهورية كورايالفك

 ملخص

ي للأرضار ا َّفة يعمل املكتب الكوري للملكية الفكرية عىل التصّدم ملادية واملالية والاقتصادية النامجة عن انتشار السلع املزي
ع الابتاكر الأصيل وحيدُّ من الزتييف.  ويكّرمس املكتب  جياد نظام يشّجم عىل نطاق واسع.  ويبذل املكتب قصارى هجده بغية اإ

َّفة عىل  الإنرتنت، من أأجل توفري درجة أأعىل من أأغلب هجوده لإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية، واحلّدم من انتشار السلع املزي
 امحلاية للملكية الفكرية.

 معلومات أأساس ية أأول.

صدار  -وفقًا ملؤرشات امللكية الفكرية العاملية  .1 ، جاءت كوراي يف املركز الرابع عامليًا بني أأكرث البدلان تلقيًا 2014اإ
د لطلبات تسجيل امللكية الفكرية يف العامل، وهو ما يدلُّ عىل  المنو الرسيع اذلي شهدته أأمهية حقوق امللكية الفكرية، ويشّدم

ىل حامية امللكية الفكرية بفعالية وكفاءة. ولهذا السبب، يعكف املكتب الكوري للملكية الفكرية )املكتب( عىل  عىل احلاجة اإ
قامة بنية أأساس ية اجامتعية حتظى فهيا حقوق امللكية الفكرية ىل اإ ابلحرتام املالمئ، وتُس تخدم عىل حنو  مضاعفة هجوده الرامية اإ

ماكانهتا.  منصف وباكمل اإ

ا أأيضًا تُلحق أأرضارًا  .2 َّفة عىل تعريض املس هتلكني للخطر وعرقةل اس تقرار التجارة، ولكهنَّ آاثر السلع املزي ول تقترص أ
َّفة من الأدوية وتُع صلية وتثبيط الاستامثر الأجنيب.جس مية ابلقتصاد العاملي من خالل تقويض املنتجات الأ  دُّ املنتجات املزي

َّفة  وقطع غيار الس يارات ضارة بوجه خاص بصحة املس هتلكني وسالمهتم، يف حني تنطوي الأشاكل الأخرى من السلع املزي
ىل ارتفاع معدلت البطاةل.عىل تثبيط الاستامثرات والتطورات ذات الصةل ابلأعامل التجارية، وهو ما يؤدي ب ويف  دوره اإ

َّفة.سبيل م ىل القضاء عىل توزيع السلع املزي  اكحفة هذه الأنواع من الهتديدات العاملية، يسعى املكتب ابس مترار اإ

َّفة املس هتلكنيتوعية  اثنيا.  بأأمهية القضاء عىل السلع املزي

َّفة  يضطلع املكتب الكوري بأأنشطة تروجيية متنوعة مع املس هتلكني هبدف توعيهتم بأأمهية القضاء عىل توزيع السلع .3 املزي
 واس هتالكها.

م املكتب سلسةل من أأنشطة التوعية العامة وتعاون مع امجلاعات املدنية املعنية مبنارصة حقوق املس هتلكني هبدف  .4 ونظَّ
َّفة.    تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية وتوعية املس هتلكني بعدم مرشوعية السلع املزي

م املكتب محالت وطنية حلّثم امل  .5 وُعقدت دورات عديدة لتدريب  كني عىل رشاء السلع الأصلية.س هتلكام نظَّ
َّفة.  ت البيوت والعاملني يف الوظائف املكتبية بغرض ثنهيم عن رشاء املنتجات املزي  املس هتلكني، واس هتدفت تكل ادلورات رابَّ

                                                
*

ّمف،  املعربالآراء    آراء املؤل آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. وليستعهنا يف هذه الوثيقة يه أ  ابلرضورة عن أ
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ت البيوت والعاملني يف الوظ .6 ائف املكتبية عىل رشاء ويف سبيل ضامن سالمة املس هتلكني وحاميهتم، جشَّع املكتب رابَّ
َّفة، فضاًل عن تثقيفهم بشأأن مفهوم  توضيحالسلع الأصلية عن طريق  الأرضار واخملاطر الاجامتعية اليت تتسبَّب فهيا السلع املزي

 حقوق امللكية الفكرية.

   

ت البيوت والعاملني يف الوظائف املكتبية  الفصول ادلراس ية لتثقيف رابَّ

عالانت  .7 عالمية  –تلفزيونية وأأنتج املكتب اإ ول عدم بغية تشكيل توافق اجامتعي ح –مس تعينًا مبمثةل شهرية كسفرية اإ
َّفة. ُبل خمتلفة ابس تخدام الإنرتنت وغريها من الوسائط، مبا يف ذكل  مرشوعية السلع املزي ز املكتب الوعي العام عرب س ُ كام عزَّ

 املواد املطبوعة ووسائل الإعالم الاجامتعية.

ص خماطر السلع وابلإضافة  .8 بات الإعالمية والكتب التعلميية اليت تلّخم ىل نرش مواد مثل الرسوم الاكرياكتورية والكتّيم اإ
َّفة، أأاتح املكتب مواد من قبيل الأنشطة الإرشادية والرتوجيية املتعلقة حبامية امللكية الفكرية عىل مواقع وسائل الإعالم  املزي

 وقد جنح ذكل يف اجتذاب الاهامتم واملشاركة.   انت.عية مثل فيس بوك وعىل املدوَّ الاجامت

 

 هاي، السفرية الإعالمية للمكتب الكوري للملكية الفكرية، وبعض املواد الرتوجيية-ابرك شني
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نصار من طالب اجلامعات، وأأنتج رسومًا اكرياكتورية هبدف تعزيز حامية امللكية الف .9 كرية كام أأطلق املكتب برانجمًا للأ
م املكتب تثقيفًا معليًا عامًا بشأأن كيفية المتيزي اجلامعات والش باب.بني طالب  َّفة.كام قدَّ ومل يقترص   بني السلع الأصلية واملزي

نتاج ونرش حمتوايت متعلقة  ىل اإ منا امتدَّ أأيضًا اإ ىل حامية امللكية الفكرية، واإ سهام املشاركني عىل ابتاكر محالت هتدف اإ اإ
وعالوة عىل ذكل، اخنرط املشاركون أأيضًا يف  شات بشأأن حامية امللكية الفكرية.بنشاط يف مناق  ابمللكية الفكرية، واملشاركة

رشادمه للمتيزي بني السلع الأصلية  صني اإ عدد من الأنشطة، مبا يف ذكل فصول دراس ية ومسابقات يتوىل فهيا أأحد املتخّصم
َّفة.  واملزي

ىل املسائل املتعلقة ابلسالمة فامي  .10 وقد أأنتج املكتب وأأذاع محالت تلفزيونية للتوعية العامة، هبدف تنبيه املس هتلكني اإ
ىل ترس يخ ثقافة وطنية حترتم امللكية الفكرية، ابلتعاون مع مؤسسات مهنا وزارة الثقافة  َّفة، ابلإضافة اإ يتصل ابملنتجات املزي

قلميية، واملنظامت غري احلكومية. والرايضة والس ياحة، ودائرة ا  مجلارك الكورية، واحلكومات الإ

صيل"، ومسابقات  .11 َّف، نعم للأ وجنحت امحلالت العامة، مثل محةل حامية امللكية الفكرية اليت اكن شعارها "ل للمزي
كرية، والقضاء عىل السلع احملتوايت اليت ينتجها املس تخدمون أأنفسهم، يف املساعدة عىل التوعية بأأمهية حامية امللكية الف

َّفة، ول س امي يف أأوساط املراهقني والفئات العمرية بني م ومشلت املسابقات املشار  ن مه يف منتصف العمر وكبار السن.املزي
نتاج مقطع فيديو مدته  لهيا مسابقة لإ  اثنية ومحةل تسويقية يف الشوارع بشأأن حامية حق املؤلف. 50اإ

    
ثانية طالبًا جامعياً  50مسابقة إنتاج مقطع فيديو مدته الفائز في كان   

ضوء عىل أأمهية وأأطلق املكتب محةل وطنية تس هتدف املس هتلكني هبدف الرتوجي لس تخدام السلع الأصلية وتسليط ال .12
َّفة يف امل  الاس هتالك الرش يد. ىل جانب محالت الشوارع اليت اضُطلع هبا يف اجلامعات بشأأن ش يوع السلع املزي ناطق الشعبية واإ

مثل العامصة س يول، جرى تعزيز الوعي العام بأأمهية حامية امللكية الفكرية من خالل الاحتفال ابليوم العاملي محلاية امللكية 
الفكرية، والتوقيع عىل مذكرة تفامه بني الواكلت احلكومية والرشاكت اخلاصة، فضاًل عن أأنشطة تروجيية خمتلفة بشأأن حامية 

 ية.امللكية الفكر 

م الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  .13 طار أأس بوع حامية امللكية  2016أأبريل  26وعىل وجه التحديد، نُّظم يف اإ
ىل حامية امللكية الفكرية،  .الفكرية ومن خالل هذه املناس بات متكَّن املكتب من الهنوض بطائفة متنوعة من الأنشطة الرامية اإ

 شرتاك مع معوم مجهور، كام متكَّن من نرش ثقافة احرتام امللكية الفكرية عىل نطاق واسع.مثل املسابقات املوضوعة ابل
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صيل"للمقدلَّ "ل  محةل  ، نعم للأ

ضافية عرب التلفزيون والإذاعة، فضاًل عن الإعالانت يف وسائل النقل العام ودور  .14 وعن طريق بذل هجود تروجيية اإ
 ابمللكية الفكرية بني مجيع فئات اجملمتع.السيامن، دمع املكتب الوعي 

 بيوم الاخرتاع.اس تضافته الاحتفال امخلسني  2015ومن بني الفعاليات الرئيس ية اليت اضطلع هبا املكتب يف عام  .15
رادة ويف سبيل تعزيز  قوية دلمع منو امللكية الفكرية. ويدلُّ عقد احتفال كهذا عىل ما تمتتع به حكومة مجهورية كوراي من اإ

م أأيضًا همرجان للأفالم ومعرض للصور الفوتوغرافية والعديد من  ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية، نُّظم الاحتفال هبذه املناس بة واإ
 الفعاليات املثرية الأخرى. 

م مؤمتر دويل عن امللكية الفكرية مضن الاحتفال امخلسني بيوم الاخرتاع، وشهد املؤمتر  .16 وعىل ذات املنوال، نُّظم
الأهداف اليت تتوخاها حامية امللكية الفكرية يف املس تقبل، عن طريق العروض واملناقشات بني العديد من خرباء  اس تعراض

 امللكية الفكرية احملليني وادلوليني.

وسريًا عىل الهنج اذلي اتبعه املكتب فامي مىض، فسوف يواصل، ابلتعاون مع منظامت املس هتلكني وامجلاعات املدنية  .17
ذاعة الأخرى، تثقي َّفة، عن طريق اجلهود الرتوجيية من قبيل اإ ف املس هتلكني وتوعيهتم ابلطابع الضار اذلي تتسم به السلع املزي

 الإعالانت التلفزيونية.

 تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية يف مواهجة الزتييف اثلثا.

نشاء  .2010نشاطها منذ سبمترب  لتجاريةتزاول قوة الرشطة القضائية اخلاصة املعنية حبامية حقوق العالمات ا .18 واكن اإ
ىل جانب املاكتب التابعة لها يف مدن س يول وبوسان وداجيون، من التدابري الهامة يف جمال ماكحفة  السلع هذه القوة اخلاصة، اإ

َّفة  . املزي

19.  َّ لكرتونية، يشهد تداول السلع املزي ي لهذه ويف  زايدة متسارعة. الإنرتنتفة عرب وبسبب ازدهار التجارة الإ سبيل التصّدم
دة مبعدات التحليل اجلنايئ  2011املسأأةل بفعالية، أأنشأأ املكتب يف نومفرب  نفاذ القانون عىل الإنرتنت مزوَّ فرقة معل معنية ابإ

 َّ ونتيجة ذلكل، أألقى املكتب القبض عىل ابئعي السلع  فة عرب الإنرتنت تنظاميً صارمًا.الرمقي هبدف تنظمي تداول املنتجات املزي
َّفة عرب الإنرتنت، وجحب املواقع الش بكية اخملالفة أأو أأغلقها.  املزي

نفاذ حقوق امللكية ، جرى توس يع قوة الرشطة القضائية اخلاصة وُأنشئت وحدة تركّمز حرصاًي ع2013ويف سبمترب  .20 ىل اإ
َّفة عرب الإنرتنت، جرى تعزيز قوات ال  الصناعية. نشاء وحدة متخصصة وهبدف مواكبة الزايدة يف توزيع السلع املزي رشطة ابإ

دة مبعدات التحليل اجلنايئ.  معنية ابلإنرتنت ومزوَّ
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ىل2015ومنذ عام  .21 ت قوة الرشطة القضائية اخلاصة الهتام اإ نتاج السلع  1 522 ، وهجَّ أأو  املقدلةفردًا تبنيَّ قياهمم ابإ
جاميل املضبوطات   . مقدلةقطعة  3 318 357بيعها أأو الك الأمرين معًا، وبلغ اإ

 

 اجملموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الفئة

 1,522 230 430 376 302 139 45 عدد الأفراد

 3 318 357 1 192 988 1 114 192 822 360 131 599 28 589 28 629 عدد القطع املضبوطة

َّفة يف  َّخذة ملاكحفة السلع املزي نفاذ القانون املت  مجهورية كورايالنتاجئ اليت أأسفرت عهنا تدابري اإ

فات  2015تأألفت السلع املضبوطة يف عام  .22 يف معظمها من منتجات ذات صةل ابلصحة ومس تحرضات جتميل ومنّظم
جاميل قميهتا السوقية  لكرتونيات وقطع غيار س يارات، وبلغ اإ  مليون دولر. 977واإ

 الفئة
منتجات 

  للصحة

مس تحرضات 

 جتميل
فات لكرتونيات منّظم  اإ

قطع غيار 

 س يارات
 اجملموع أأخرى

 1 197 662 54 827 3 383 53 837 72 854 373 576 639 185 المكية

َّفة املضبوطة يف عام   حبسب الفئة 2015السلع املزي

   

نفاذ يف املوقع  الإ

 أأنشطة جملس ماكحفة الزتييف رابعا.

نفاذ القانون ذات الصةل، من .23 أأجل القضاء عىل توزيع السلع  يعمل جملس ماكحفة الزتييف، ابلتعاون مع سائر واكلت اإ
نشاء جلان فرعية  َّفة، وكذكل عن طريق اإ نفاذ مشرتكة داخل املناطق اليت يش يع فهيا بيع السلع املزي َّفة من خالل مشاريع اإ املزي

 اتبعة للمجلس.

نفاذ املشرتكة اليت ُأجريت يف مايو ونومفرب  .24 املشاركني،  يف املدن الكبرية عىل عدد كبري من 2015وانطوت مشاريع الإ
 مبا يف ذكل أأعضاء اجمللس الرئيس يني مثل مكتب امللكية الفكرية وهجاز الرشطة. 

نفاذ املشرتكة بسالسة، حيث اكن بوسعهم المتيزي بدقَّة بني املنتج .25 ات ومتكَّن الأعضاء من الإسهام يف تس يري أأنشطة الإ
َّفة يف احلال. قبةل اليت س يضطلع هبا اجمللس، اكنت هناك جلنة فرعية كذكل، وهبدف وضع خطط العمليات امل  الأصلية واملزي

َّفة.   جتمتع بصورة متواترة من أأجل مناقشة الهدف املمتثّمل يف القضاء عىل توزيع السلع املزي
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نفاذ يف مواهجة 2015ويف أأكتوبر  .26 ُبل تعزيز الإ ، ُعقدت حلقة معل حرضها مجيع أأعضاء اجمللس ونوقشت فهيا س ُ
َّفة عرب  الزتييف وفرض عقوابت َّفة، وذكل بغية القضاء عىل توزيع السلع املزي عىل املواقع الش بكية اليت تبيع السلع املزي

 الإنرتنت. 

مت مؤسسات مهنا جملس امللكية  .27 طار اجلهد املبذول عىل الصعيد الوطين من أأجل حامية امللكية الفكرية، نظَّ ويف اإ
، حرضهتا رشاكت 2015امللكية الفكرية ودائرة امجلارك مناس بًة يف مايو الفكرية ووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة ومكتب 

 معروفة وهجات أأخرى من القطاع اخلاص.

 أأنشطة احلكومة من أأجل حامية امللكية الفكرية خامسا.

رك منذ شهر أأبريل من هذا العام، رشع املكتب، ابلشرتاك مع اجمللس ووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة ودائرة امجلا .28
ورشاكت من القطاع اخلاص، يف الاضطالع ابجلهود التالية عىل الصعيد الوطين: أأوًل، تعزيز التعاون بني القطاعني العام 

َّفة من املصنَّفات الأدبية  نشاء امللكية الفكرية وحاميهتا ونرشها؛ واثنيًا، وبغية القضاء عىل النسخ املزي واخلاص هبدف تشجيع اإ
ذاكء الوعي العام وزايدة والسلع، وضع أأنشطة هتد ىل اإ طالق أأنشطة عىل الصعيد  معرفة امجلهور ابمللكية الفكرية؛ف اإ واثلثًا، اإ

 الوطين هبدف حامية امللكية الفكرية، مثل الإعالانت ومحالت التواصل.

نفاذ .29 ُّب عىل أأوجه القصور اليت تنطوي علهيا حتقيقات الإ اليت جُترهيا لك  وعن طريق العمل معًا، متكَّن الرشاكء من التغل
ود وعالوة عىل ذكل، ومن خالل حتقيق شامل قامئ عىل التعاون بني الواكلت ذات الصةل، بُذلت هج مؤسسة عىل حدة.

نفاذ. ىل القضاء عىل توزيع السلع  متنوعة من أأجل تعزيز الإ وعىل وجه التحديد، نفَّذ اجمللس خطة وطنية س نوية هتدف اإ
َّفة. ومبا يامتىش مع هذ َّفة ابلسجن، وهو املزي ا الغرض، تُطالب النيابة العامة مبعاقبة املدانني ابجلرامئ اليت تنطوي عىل سلع مزي

َّفة،  ول بدوره دون معاودهتم الإجرام.ما حي جراء حتقيقات دورية يف املناطق املعروفة ببيع السلع املزي ويضطلع هجاز الرشطة ابإ
ز من التعاون ادلويل هبدف القبض عىل ىل خارج البالد أأثناء التحقيقات. كام عزَّ ون اإ  من يفرُّ

الأغذية والعقاقري، ابلشرتاك مع القطاع اخلاص، من اجلهود زت دائرة امجلارك ووزارة سالمة وعالوة عىل ذكل، عزَّ  .30
َّف املكتب حتقيقاته املعنية َّفة عرب الإنرتنت عىل حنو غري مرشوع، وكث ىل القضاء عىل بيع السلع املزي بعمليات التصنيع  الرامية اإ

 الواسعة النطاق، فضاًل عن مبيعات التجزئة عىل النطاق الأصغر.

 يةطط املس تقبل اخل سادسا.

طة يف سبيل تعزيز احرتام امللكية الفكرية وحاميهتا عىل الصعيد الوطين، سوف يواصل املكتب توس يع قوة الرش  .31
رسا القضائية اخلاصة التابعة هل. َّفة، ومن شأأن ذكل أأن يساعد عىل اإ ُبل اخملتلفة لتوزيع السلع املزي ء نظام فعَّال لتعقب الس ُ

غالقها.  ُبل واإ  والتحقيق يف تكل الس ُ

ط املكتب  .32 َّفة، خيّطم ىل ما يتسم به وعي املس هتلكني وتعاوهنم من أأمهية حامسة يف القضاء هنائيًا عىل السلع املزي وابلنظر اإ
ت البيوت ملواصةل الاضطالع حبمالت تروجيية تس هتدف فئات م  تنوعة من املس هتلكني، مثل طالب اجلامعات ورابَّ

 والعاملني يف الوظائف املكتبية، وهو ما من شأأنه أأيضًا أأن يوجد ثقافة وطنية حترتم امللكية الفكرية.

نَّ الأمر يقتيض التعاون بني املكت .33 ىل أأقىص حد ممكن، فاإ َّفة اإ  ب والهيئاتوحىت يتس ىن القضاء عىل توزيع السلع املزي
ن،  التنظميية ذات الصةل. نَّ اجمللس يكّوم َّفة، بل اإ ول يقترص دور جملس ماكحفة الزتييف عىل الرتكزي عىل منع توزيع السلع املزي

َّفة.ابلقرتان مع الواكلت التنظميية املعنية مباكحفة الزتييف، نظامًا يعمل من أأجل القض ط اجمللس  اء هنائيًا عىل السلع املزي وخيّطم
  ث طائفة متنوعة من الأنشطة يف املس تقبل حبيث تكون منوذجًا ملشاريع التعاون يف جمال حامية امللكية الفكرية.لس تحدا
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ذاكء الوعي  معل رابطة موزعي الربامج التليفزيونية )س يغنال( يف الهنوض ابمللكية الفكرية من خالل التثقيف واإ
 يف بولندا

عدادمن مسامهة   *رئيسة رابطة موزعي الربامج التليفزيونية )س يغنال( الس يدة ترييزا فايرزبوساك اإ

 ملخص

نتاج السمعي البرصي، Sygnałدت رابطة موزعي الربامج التليفزيونية "س يغنال" )وحّ  ( هجود الأطراف الفاعةل يف سوق الإ
ت. وتأأيت بولندا يف املراكز ول س امي هيئات البث احمللية وادلولية، سعيا لتحقيق امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية عىل الإنرتن

بقاع العامل. ول ميتكل  خمتلفيف أأورواب ويف املتفش ية لقرصنة الإلكرتونية اباملتقدمة وفقا لتصنيف العديد من التقارير املعنية 
نفاذ املعرفة الاكفية بشأأن خصوصية التعدايت الإلكرتونية.  الرئيس ينيأأحصاب املصاحل   ،وعىل ضوء ذكلمبا فهيم سلطات الإ

جراءات ) حتقق  أأمور(:  مضن مجةلالرابطة أأهدافها من خالل ما ييل من اإ

 برانمج تثقيفي لرجال الرشطة واملدعني العامني؛ -
ىل الأطراف الفاعةل  - بشلك مبارش أأو غري مبارش يف متويل التوزيع غري  املنخرطةمحالت تثقيفية موهجة اإ

 القانوين للمحتوى السمعي البرصي عرب الإنرتنت؛ 
لكرتونية من تطبيق فكرة "تتبع النقود" معليا؛ والأدوات ادلرايةتوفري  -  الرضورية ليك يمتكن سوق الإعالانت الإ
 بناء حتالف قوي يف السوق ملاكحفة القرصنة الإلكرتونية ماكحفة فعاةل. -

 رابطة موزعي الربامج التليفزيونية )س يغنال( .أأول

. 2002البولندي ومقرها وارسو يف بولندا. وفتحت الرابطة أأبواهبا يف عام  مبوجب القانون "س يغنال"تأأسست رابطة  .1
هيئات البث وموفري احملتوى ومشغيل املنصات  مهنامن قطاع الإعالم وقطاع التصالت،  ارشكة عضو  22وتتأألف من 

يأأي بال تكنولوجيا التصالت واملعلومات، ومن بيهنا ما ييل: ش باكت قطاعالرمقية ورشاكت من  ، يب يب يس (A+E) س اإ
(، قناة ديسكفري بولندا، قنوات فوكس ادلولية بولندا، قناة Cyfrowy Polsatبولسات )س يفرووي ووردل وايد بولندا، 

كينو بولندا  حمطة(، ITI Neovision(، أأي يت أأي نيوفيجن )Irdetoيرديتو )اإ تش يب أأو بولندا، اإ 
(Kino Polska TV ،) ماإ ( يت يج ووردل لمييتدMTG World Ltd( ملتمييداي بولندا ،)Multimedia Polska ،)

(، التلفزيون Sony Pictures Television(، سوين بيكترشز تيليفجني )Onet(، ون نيت )NAGRAانغرا )
س أأيه )Telewizja Polsatالبولندي بولسات ) (، نظام ترينر للبث Telewizja Polska S.A(، التلفزيون البولندي اإ

ن )Turner Broadcasting System Polandبولندا ) (، ش باكت يونيفرسال ادلولية TVN(، ش بكة يت يف اإ
(Universal Networks International( ش باكت فياكوم ادلولية الإعالمية لأورواب الشاملية ،)Viacom رشكة ،)

 (.ZPR Mediaوالت ديزين )بولندا(، ش بكة زد يب أأر الإعالمية )

طار مناسب بغية حتقيق  وهدف الرابطة املشرتك .2 هو ماكحفة التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية والضغط لوضع اإ
رابطة ابلتحديد عىل مجموعة متنوعة من الأنشطة التثقيفية اليت تشمل التدريب وعقد حلقات الهذا الهدف بكفاءة. وتركز 

نفاذ القانون، وهدفها الأسايس ذاكء وعي امجلهور. واخنرطت الرابطة يف  العمل للك من أأعضاهئا وللسلطات املعنية ابإ هو اإ
ىل حتقيق فهم أأفضل لظاهرة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وجحمها. وتعمل أأيضا  جراء الأحباث والتحليل اذلي يريم اإ اإ

                                                
*

آراء مؤلفها ربالآراء املع  آراء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. وليست عهنا يف هذه الوثيقة يه أ  ابلرضورة عن أ
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وماكحفهتا. بني أأعضاهئا بشأأن أأكفأأ الوسائل للوقاية من التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية  العمليةمكنصة لتبادل ادلراية 
جراءات الرابطة وركزت  توزيع احملتوى السمعي  خمالفي القانون يف ضدعىل مدار الس نوات القليةل املاضية عىل اختاذ اإ

عىل  مبا خيالف القانون أأعضاهئاتركز من خالل اسرتاتيجيهتا عىل الكياانت اليت توزع مصنفات يه البرصي عىل الإنرتنت. و
نرتنت.نطاق جتاري واسع. ول تتخذ ا جراء ضد املس تخدمني الهنائيني لالإ  لرابطة أأي اإ

 ظروف السوق البولندي .اثنيا

يف أأورواب  املتفش ية لقرصنة الإلكرتونيةابتأأيت بولندا يف املراكز املتقدمة وفقا لتصنيف العديد من التقارير املعنية  .3
تقريرا  2014وأأعدت ابلتعاون معها يف عام  اثأأحبارابطة ابلتعاون مع رشكة برايس ووترهاوس كوبرز الأأجرت قد العامل. و و 

بعنوان "حتليل أأثر قرصنة الفيديو عىل الاقتصاد يف بولندا" يف حماوةل لتوفري بياانت متاكمةل عن املسأأةل. وأأظهرت النتاجئ 
الفيديو، أأي  حملتوايت من نوعمليون بولندي يس تخدمون ابنتظام مواقع تتيح النفاذ غري القانوين  7.5الأساس ية أأن قرابة 

جاميل مس تخديم الإنرتنت و 30قرابة  فيديو  تسجيالتابملائة تقريبا من مجيع الأشخاص اذلين يبحثون عن  94ابملائة من اإ
ابملائة  50املصادر القانونية وغري القانونية بني  مس تخديمعىل الإنرتنت. وحسب نوع الفيديو موضع البحث، ترتاوح نس بة 

قىض يقانوين. و الصادر غري امل مس تخديمابملائة )للأفالم(، وتسود نس بة  73والرايضة( وحىت )للمسلسالت التليفزيونية 
ساعة يف الشهر(، واكن أأدىن عدد من ساعات  13أأغلب أأوقاهتم يف مشاهدة أأفالم من مصادر غري قانونية ) املس تخدمون

 400يف الشهر(. ويف غضون س نة واحدة تراوح عدد مشاهدات الأفالم بني  3.5املشاهدة هو عدد ساعات الرايضة )
مشاهدة، بيامن تراوح عدد  750و 650مليون مشاهدة، وتراوح عدد مشاهدات حلقات املسلسالت التليفزيونية بني  500و

لب الأحباث اليت مليون مشاهدة، لكها من مصادر غري قانونية. ووفقا لأغ 180و 150مشاهدات البث الراييض ما بني 
أأجريت توحض مقارنة هذه التقديرات مع املصادر الأخرى تشابه جحم قرصنة الفيديو يف بولندا مع جحم قرصنة املصادر 

 مليون مس تخدم. 10-7الأخرى، وأأن هذا النوع ينطوي عىل 

ىل احملتوى ما  نس بة وقد تراوحت .4 ابملائة من  47و 28بني املس تخدمني ممن دفعوا مرة واحدة عىل الأقل نظري النفاذ اإ
جاميل املس تخدمني.  غري قانوين للمحتوى  اابملائة من املشاهدين اذلين يس تخدمون مواقع توفر نفاذ 37و 31ما بني  وأأعلناإ

أأهنم اكنوا ليس تخدموا مصادر قانونية مدفوعة الأجر لو مل تكن املواقع اليت تنهتك حق املؤلف متاحة. وخرس الاقتصاد 
مليون زلويت، من الناجت احمليل الإجاميل، من جراء القرصنة، كام قّدرت اخلسائر  700و 500، ما بني 2013 البولندي يف عام

لهيا حبساب الطلب املزتايد املعدل حسب  250و 170املبارشة للخزينة بني  مليون زلويت، ويه النتيجة اليت مت التوصل اإ
ىل ذكل الآاثر الرضيبية املرتتبة عليه، واجتاه صناعة الفيدي و حنو اس ترياد احملتوى، والتدفقات فامي بني أأفرع الصناعة. وابلإضافة اإ

ىل  6000قد يسهم احلد من القرصنة يف اس تحداث  ضافية. وتبلغ مبالغ اخلسارة احملسوبة عند قياسها بوصفها  6500اإ وظيفة اإ
بدلان أأخرى. وقدرت رسعة منو القرصنة ما بني نس بة مئوية من الناجت احمليل الإجاميل قمية مماثةل للحساابت اليت أأجريت يف 

ىل الاجتاهات التكنولوجية والاجامتعية واجتاهات السوق، بل الأمه من ذكل عند  54و 29 ابملائة يف الس نة عند النظر اإ
ىل احلجم املزتايد للبياانت  قمية املزتايدة الفيديو، وال  تسجيالتالإنرتنت الثابتة واملتنقةل ول س امي  احملمةل بدعاماتالنظر اإ

الأنرتنت. وبناء عىل منوذج "تدفق القمية" املقدم، وعقب  عىلالإنرتنت والقمية املزتايدة لسوق الإعالانت  عىللسوق الفيديو 
عىل الاقتصاد يف بولندا يؤثر  اسلبي احتليل التوازن بني املكسب واخلسارة، ميكن التقدم بفرضية قوية مفادها أأن للقرصنة أأثر 

 الأخرى. اجلهاتجني واملؤلفني والوسطاء التجاريني والعديد من عىل املنت

 الربامج التثقيفية .اثلثا

عىل امللكية الفكرية عن أأحصاب املصاحل الرئيس يني يف بولندا، الش بيك تغيب املعرفة الاكفية بشأأن خصوصية التعدي  .5
نفاذ القانون واملدع ىل أأموال. ن يف سلسةل ون واملشاركون العاموومن بيهنم سلطات اإ التوريد اخلاصة بتحويل قرصنة الإنرتنت اإ

جراءات ) وعىل ضوء ذكل،  أأمور(:  مضن مجةلمن خالل ما ييل من اإ
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 برانمج تثقيفي لرجال الرشطة واملدعني العامني؛ -
ىل الأطراف الفاعةل  - بشلك مبارش أأو غري مبارش يف متويل التوزيع غري  املنخرطةمحالت تثقيفية موهجة اإ

  للمحتوى السمعي البرصي عرب الإنرتنت؛ القانوين
لكرتونية من تطبيق فكرة "تتبع النقود" معليا؛ والأدوات ادلرايةتوفري  -  الرضورية ليك يمتكن سوق الإعالانت الإ
 بناء حتالف قوي يف السوق ملاكحفة القرصنة الإلكرتونية ماكحفة فعاةل. -

ىل الآن أأكرث من البت درّ وقد  .6 مشاركة امللفات  خصوصياتعام يف بولندا عىل  رجل رشطة ومدعٍ أألف  20رابطة اإ
يف منطقة  تقريبا لك شهروالبث التدفقي واجلوانب التقنية جلرامئ امللكية الفكرية الإلكرتونية. وجتري الرابطة تدريبا واحدا 

ة من مجيع أأحناء بولندا ممن نظمت عىل مدار الس نوات الأربع الأخرية مؤمترات س نوية لرجال الرشطقد خمتلفة يف البدل. و 
ىل اتفاقات  دارة ماكحفة اجلرمية الاقتصادية أأو جرامئ الإنرتنت. ويستند الربانمج التدرييب اإ يعملون يف الوحدات اخلاصة مثل اإ

 رابطة مع مجيع أأاكدمييات الرشطة يف بولندا.الخاصة أأبرمهتا 

ملهين املنتظم اذلي حيصلون عليه. ويأأيت املتدربون من التدريب ا مضنرابطة للمدعني العامني التدريب  ويندرج عادة .7
من  ااملدعني العامني احملليني العاملني يف ماكتب والكء النيابة. ومدة ادلورة التدريبية أأربع ساعات وتتناول واحد صفوف

 املوضوعات الآتية:

 جحم القرصنة يف بولندا وأأثر قرصنة الفيديو عىل الاقتصاد البولندي؛  -
 أأربعة مناذج تقنية وجتارية أأساس ية ملواقع قرصنة الفيديو؛ حتليل -
 حتليل الامنذج املالية ملواقع قرصنة الفيديو مبا يف ذكل دور الوسطاء؛ -
 حتليل الاجتاهات الراهنة؛  -مشاركة امللفات والبث التدفقي  -
 الأساليب التقنية لرصد التعدايت عىل امللكية الفكرية والوقاية مهنا؛ -
جراءات ملواهجة التعدايت عىل امللكية الفكرية الأ  -  بعض اجلوانب التطبيقية؛ -ساليب القانونية لختاذ اإ
 حتليل بعض الأحاكم اخملتارة حملمكة أأورواب املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية. -

نشطة الإجرامية أأو اخلدمة فامي يتعلق بدورمه يف متويل الأ  ادلفعومن الرضوري كذكل تبادل املعارف بشأأن وسطاء  .8
يرادات العالم الإدارة العامة هبذه املسائل. وتشارك اإ القامئة عىل توزيع احملتوى غري القانوين، و  آليات لتقليص اإ نشاء أ رابطة يف اإ

عالنية يف مواقع القرصنة وتشجع أأحصاب العالمات  كربى مواقع القرصنة. وترصد العالمات التجارية اليت تستمثر مزيانيات اإ
نفاق مزيانياهتا الإعالنية عىل املواقع القانونية فقط. ومتد الرابطة الأطراف الفاعةل يف سوق الإعالانت الإلكرتونية  التجارية عىل اإ

جراءات "الإخطار لإ ول تس تجيب ابلتنبيه بقامئة ابملواقع اليت تعتدي عن قصد وعىل نطاق واسع عىل حق املؤلف ول تسمح 
رابطة السوق بأأدوات مفيدة تتيح للأطراف الفاعةل يف السوق اتباع  اسرتاتيجية "تتبع لاواحلذف". وهبذه الطريقة جتهز 

 النقود" بكفاءة. 

دورا همام يف تيسري التعاون بني الأطراف الفاعةل يف السوق اذلين عىل الرمغ من تنافسهم يعملون  الرابطةوتؤدي  .9
نفاذ والتقدم  سواي حنو هدف مشرتك أأل وهو احلد من التعدي. ويه عبارة عن جراءات الإ منصة لتبادل املعارف بشأأن اإ

اخلربات يف جمال الإجراءات السابقة عىل  ملشاطرةاحملرز عىل صعيد قضااي حمددة تتناولها الرشطة والنيابة العامة، ويه منصة 
 التقايض.
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رشاف مجعية  قمية املوس يقى املسجةلب محةل توعية  -( NEXT BIG THING) "نيكست بيغ ثينغ" ابإ
 املوس يقيني السويرسية

عدادمن  مسامهة  *، زيورخي، سويرساة، رئيس مجعية املوس يقيني السويرسيترامر الس يد كريس توف اإ

 ملخص

ىل دفع املال ابس مترار، دون متاحة املوس يقى يف أأجواء اكنت فهيا الغربية بدلان جيل من الش باب يف ال  ترعرع أأن يضطروا اإ
ىل عقلية املس هتلكمرشوعة وقد شلكت سوق غري  مقابل الانتفاع هبا. تذكري الناس بأأن لك أأغنية ني وابتت احلاجة ملحة اإ

لهيا عونمتيس   اللعبة وهذا هو الهدف من . قراراتاختاذ استامثرات و بل تطلبت أأيضًا ، حفسب والرؤيةهبة املو  مل تتطلب اإ
عية ويه امجل  املوس يقيني السويرسية،مجعية مصمهتا وأأنتجهتا ( اليت NEXT BIG THINGالإلكرتونية "نيكست بيغ ثينغ" )

 الراعية ملشهد موس يقى البوب/الروك يف سويرسا. الرمسية

عداد التسجيل حبيث تواكبه خمبارشة شارك يف هذه اللعبة امل وحتمل "نيكست بيغ ثينغ"  ىل قلب معلية اإ اخلطوات الل اإ
ىل  املوس يقية رقةاختيار امس الفالرضورية لهذا الغرض بدءًا من  صدار الألبوم التقرير بشأأناإ يذكّر مؤرش ، يف حني طريقة اإ

ذ من املمكن أأن تنجح العملية أأو أأن  امانتأأي ض ستامثرقدم هذا الا، ل يهناية املطافيف قياس املشارك ابملبلغ املنفق. و اإ
آلها الفشل  .يكون مأ

 مقدمة .أأول

 من خاللابس مترار، سواء اكن ذكل متاحة املوس يقى أأجواء اكنت فهيا يف الغربية بدلان جيل من الش باب يف ال  ترعرع .1
 .مرشوعةخدمات ومنصات غري من خالل )يف الغالب( مثل يوتيوب أأو مرشوعة مصادر 

ىل دفع املال مقابل  توافر املوس يقىًا لأنه اعتاد عىل ضائع جيالهذا اجليل  سوق املوس يقىوتعترب  .2 دون أأن يضطر اإ
ىل ة عقلية املس هتلكمرشوعشلكت سوق غري الانتفاع هبا. فقد  تذكري الناس بأأن لك أأغنية ني وابتت احلاجة ملحة اإ

لهيا عونمتيس   اللعبة وهذا هو الهدف من . قراراتاختاذ استامثرات و بل تطلبت أأيضًا ، حفسب والرؤيةهبة املو  مل تتطلب اإ
عية ويه امجل  املوس يقيني السويرسية،مجعية مصمهتا وأأنتجهتا ( اليت NEXT BIG THINGالإلكرتونية "نيكست بيغ ثينغ" )

 الراعية ملشهد موس يقى البوب/الروك يف سويرسا. الرمسية

أأعاملنا السويرسي حىت حتظى  قانون حق املؤلفعىل سد الثغرات يف مجعية بوصفنا لرئيس ية تنا امعرك وتنصب  .3
 ملناس بة.ابمحلاية ا وأأعامل زمالئنا من الأسواق الثقافية الأخرى

اتحة  منحىيتخذ عقلية ال ويف الوقت نفسه، ندرك أأن التحول يف  .4 ى ابجملان. حفىت لو املوس يقواسعًا ول يقترص عىل اإ
عاودان توفري سوق قانونية يف جزهئا الأمع للموس يقى، س يحتاج املس هتلكون وقتًا طويال قبل أأن يدركوا الأس باب اليت جتعل 

اتحة املوس يقى ابجملان أأمرًا غ  ري وجيه.اإ

اتحة املوس يقى ابجملان أأمرًا غري وجيه. .5 دراك الأس باب اليت جتعل اإ مت لعبة "نيكست بيغ ثينغ" محلل الناس عىل اإ  ومُصّ

                                                
*

آراء صاحهبا عهنا يف الآراء املعرب   آراء الأمانة أأو ادلول ا وليستهذه الوثيقة يه أ  لأعضاء يف الويبو.ابلرضورة عن أ
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عداد التسجيل حبيث تواكبه خمبارشة شارك فهيا امل وحتمل هذه اللعبة الإلكرتونية  .6 ىل قلب معلية اإ خطوات الل اإ
نتاج. فنحن نفرتض بأأن املشارك يرغب يف عداد تسجيل، وقرران عدم تصنيف املشاركني وفق المنط املوس يقي اذلي  الإ اإ

ذ اكن من شأأن خالف ذكل أأن جيربان عىل تنفيذ العديد من اخليارات اليت اكن من املمكن أأن تصبح مربكة للغاية  يتبعونه اإ
س هتلكون. كام أأننا نس هتدف يف مجلهوران املس هتدف، أأي الأشخاص اذلين ل يعملون عادة يف حقل املوس يقى واملعجبون وامل 

 .الغالب جيل الش باب

 

 
 

 اللعبة .اثنياً 

 غات رمسية يف سويرسا )الأملانية والفرنس ية والإيطالية(عرض يف ثالث لت. فلعبة "نيكست بيغ ثينغ" ابختيار اللغةنبدأأ  .7
ىل   .اللغة الإجنلزييةابلإضافة اإ

س يكون عىل الأرحج كريس توف" ابمس "موس يقي  رضعالاقتصار عىل تسمية أأن . ومن البدهييي اختيار امسيتعني مث  .8
ذ فكرة  هذه يه اخلطوة رض. و فهوم الفين العام للعامل تناسب مع سهل الاس تذاكر وي  مسالاينبغي أأن يكون غري مس تحس نة اإ

 ة.اللعب مسارهم يف امل يار اخل الأوىل و 
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جناز املتاحة بتلكفة منخفضة،  تسجيل املزنيلال تقنيات ومع  .9 قول تعددة. حفم تسجيل طرق أأصبح من املمكن اإ
ل عظم احلالت، تخذونه وما ميكن أأن ينطوي عليه. ويف منوع القرار اذلي ي شاركني يف اللعبة عىل فهم علومات تساعد امل امل

لهيا يف  تسجيل املزنيليس تويف ال   فصيلزيد من الت يظهر رابط فيديو مب. و هينس توديو امل الامعايري اجلودة اليت ميكن الوصول اإ
 جتهزيات.و من حزي  ما يتاح فيهمع دواعي ارتفاع تلكفته،  أأيضاً رشح كبري"، وي ال س توديو الاما يعين "
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متخذ يرتتب عنه لك قرار فعىل اجلانب التلكفة املرتامكة: املوجود ؤرش يُظهر املخياراتنا، دد فيه حنويف الوقت اذلي  .10
 .عنياستامثر م

دراج أأرقام حمددة لأن من شأأنوقد  .11 ًا "أأان أأعرف خشصاباًب جديدًا للمناقشة ) يف لك مرة أأن يفتحذكل  قرران عدم اإ
ماكنه أأن يقوم هبذا الأمر بتلكفة منخفضة  ني طيموس يقيني نش  يف جملس مجعيتنا اذلي يضم  ذه الأمورانقش نا هلكننا  (،..."ابإ

 .املشرتكةخربتنا الربجمة عىل تستند النجاح، و  متفاوتة من مس توايتحققوا خمتلفة و اط من أأمنفنيني  منتجنيو 

. مفن املمكن أأن يبدو اختيار فرقة موس يقية أأو معلية التسجيلبشأأن اختاذ قرار من املشارك  التاليةتتطلب اخلطوة و  .12
ذ ل مي، لكن اً حبتموس يقيي الاس توديو قرارًا فنيًا  كن للمرء أأن يسجل معل فرقة موس يقية يرتتب عن ذكل مجموعة من النتاجئ اإ

ذا اك كبري"ال س توديو الا"ابلقتصار عىل اس تخدام حاسوب مثال، أأو يتعني عىل املرء جحز  معل جوق تسجيل ينوي ن اإ
ذا اكن ي  .منتج من ذوي اخلربةتوظيف رغب يف موس يقي. كام يتعني عىل املرء تقرير ما اإ
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ذا  .13 ىل أأن جودة صوت معكل املوس يقي و قررت عدم هندسة صوت تسجيكل، واإ ه لن يكوان يف نفس قوتس ُتنبَّه اإ
مس توى أأعامل الفنانني املنافسني. ويبني رابط فيديو مع مناذج صوتية ما ميكن أأن يضفيه التسجيل والتوليف والتصحيح 

 التقين للصوت بطريقة همنية عىل صوت الأغنية.
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بتصممي التسجيل. مفظهر املنتج أأمر همم يف عاملنا املريئ. ومثة مجموعة من خيارات التنفيذ اذلايت  التايلويتعلق القرار  .14
من اخليارات املهنية، لكن املشاركني يف اللعبة حياطوا علامً بأأن حىت خيارات التنفيذ اذلايت تتطلب دراية وجتهزيات  لكفةأأقل 

 متينة.

 

عه. فهل س تختار اسرتاتيجية رمقية؟ خُيرَب املشاركون يف اللعبة بأأن املبيعات يتعني التخطيط لطبيعة املنتج وتوزي مث .15
% من دخل هذه الصناعة، وبأأن ادلخل حسب لك مادة هو أأفضل بكثري مقارنة مع معليات البث 50املادية ل تزال تشلك 

نتاج والتخزين وا ىل الإ لشحن، ذلكل تكون التاكليف مرتفعة املبارش والتحميل. لكن بطبيعة احلال، حتتاج السلع املادية اإ
 أأيضًا. 
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وحيتاج الرتوجي للتخطيط أأيضًا. مفن منا ل يرغب يف أأن يُرى ويُسمع يف مجيع القنوات؟ لكن جيب التصال هبذه  .16
قناعها. مفع جحم املوس يقى اذلي يطلق يف لك أأس بوع، ل أأحد يف حمطة التلفزيون سيبحث عن فرقة موس يقية مل  القنوات واإ

ىل يس بق هل ماكن والكء الرتوجي أأن يقوموا هبذا الأمر لفائدة فرقة موس يقية، لكن لكام معلوا، س يحتاجون اإ  أأن مسع عهنا. وابإ
 احلصول عىل مقابل مادي.

 

نتاج املادي تزتايد  وأأخريًا، .17 يتعني حتديد الإقلمي اذلي س ُيطرح فيه التسجيل. مفن البدهييي أأن تاكليف الرتوجي والإ
ىل أأهنم حيتاجون بشلك كبري ابلنس ب ة لإقلمي أأكرب جحامً. ويف هذه احلاةل ابذلات تزداد لكفة العملية وينبَّه املشاركون يف اللعبة اإ

ىل رشاكء جيدين لتحقيق النجاح  .اإ

 

ن الأمر يظل  .18 ىل اجلزء الرئييس حيث ل توجد أأي ضامنة. مفهام بلغ جحم استامثر املشاركني يف اللعبة، فاإ وبذكل نصل اإ
 وعندما يضغطوا عىل زر الإصدار، تظهر رساةل كتب علهيا "حظ سعيد". مسأأةل حظ.

نتاج أألبوم واحامتل جناحه. وقد أأدركنا  .19 وعندما برجمنا اللعبة، فكران مليًا بشأأن الصالت اليت ميكن أأن جتمع بني طريقة اإ
من البدهييي أأن عدم تسجيل بأأنه عىل الرمغ من الأخطاء اليت ميكن أأن ترتكب، فال ميكن لأي قرار أأن يضمن النجاح. و 

ىل نفس خيارات التنفيذ اذلايت س يقلص فرص  معكل املوس يقي وتوليفه بطريقة همنية س يكون خياراً سيئًا. كام أأن الركون دامئًا اإ
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ىل أأن  النجاح. لكننا نعرف مجيعاً  نتاجات ابهظة التاكليف اليت فشلت فشال ذريعًا يف السوق. وميكن أأن يعزى ذكل اإ الإ
آخر اس تأأثر  املوس يقى صدار معل خشص أ صدار العمل اإ اكنت ببساطة غري جيدة. ومن الأس باب الأخرى أأن يصادف اإ

 ابلهامتم لكه.

 

 :هذه املرحةل، تتضمن الربجمة مجموعة من أأربعة خياراتوعند  .20

 فشل ذريع؛ -
 جناح ضئيل ميكن أأن يكون أأساسًا لالس مترار والبناء عليه؛ -
 ملسار همين دون أأن يكون جناحًا ابهرًا؛جناح عىل نطاق أأوسع يشلك أأساسًا  -
 جناح ابهر. -

وتعمل اخلوارزمية بشلك جيعل احامتل وجود خيار معني مقرتاًن ابلقرارات املتخذة طوال اللعبة، ولكهنا ترتك النتيجة  .21
قلميه.  احملددة للصدفة. فلك خيار يرتافق مع قدر من ادلخل اذلي حيدد وفق نوع الإصدار واإ

ىل  .22 آن اإ  ما حيدث.وانظر ال
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 خترب اللعبة املشارك بأأن معهل املوس يقي قد فشل. فلنحاول جمددًا. .23

 

حتسن جحم املبيعات؛ وهو ما يعين أأنه ميكن للمشاركني أأن يواصلوا اللعبة. لكن املؤرش ل يزال عند املنطقة امحلراء.  .24
ل ذكل من خالل املبيعات لوحدها عىل الرمغ من  ذلكل، يتبني أأن بناء مسار همين يتطلب استامثرًا طويل الأجل، ولن ميوَّ

 .النجاح النس يب احملرز

حاول مرة أأخرى! خترب اللعبة املشاركني يف هذه املرة بأأن معلهم املوس يقي حقق جناحًا. ولتأأكيد ماهية النجاح، نذكر  .25
ل من خالل مشاهدة الت لفزيون ابنتظام. بأأن هذا هو نوع النجاح اذلي س يعرفه حىت الشخص اذلي مل يعرف املوس يقى اإ

 .هذه املرحةل عندوحيّصل املشاركون يف اللعبة عىل بعض املال 
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ذ خيتار املشاركون يف اللعبة اعامتدًا عىل قدر النجاح احملقق املاكن اذلي يرغبون يف  .26 واخلطوة التالية يه اجلوةل ادلعائية اإ
قايه، يف حني يتيح هلم النجاح عىل املس توى أأن يقميوا فيه عروضهم. فالفشل لن خيول هلم سوى تقدمي عروضهم يف امل

 ادلويل اختيار املالعب.

ن حىت خيار النجاح ال  .27 ذا جنح هذا الأمر، فميكن جين أأموال طائةل. بل اإ ن هو  ضئيلواإ ميكن أأن يتيح لصاحبه اإ
نفاق طوال اللعبة فرصة التخلص من ادليون واحلصول عىل دخل متواضع. ويعكس ذكل واقع العديد  من أأحسن الإ

 أأعامل موس يقية يف الغالب ليكون دلهيم داعي لس تئناف املسار. املوس يقيني اذلين ينتجون

 

احلفالت املوس يقية. لكن الواقع  نوعند هذه اخلطوة، تفرتض الربجمة أأن اجلوةل س تكون انحجة وأأن الناس س يحرضو .28
منية وغري ذكل؛ ومثة العديد من العقبات احملمتةل اليت يظل أأكرث تعقيدًا بطبيعة احلال. فهناك املنافسة، والطقس، واجلداول الز 
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يتعني عىل اجلوةل التغلب علهيا من أأجل حتقيق النجاح. وقد قرران عدم التعمق يف هذا اجلزء من صناعة املوس يقى لأن 
جنار التسجيالت املوس يقية. ذاكء الوعي مبا ينطوي عليه اإ  الهدف الرئييس من اللعبة هو اإ

ة، تظهر رساةل تثقيفية قصرية مجليع املشاركني يف اللعبة. وعىل الرمغ من أأن هذه يه املادة التثقيفية ويف اخلطوة الأخري  .29
الواحضة والوحيدة املس تخدمة يف اللعبة، مفن املؤمل أأن يكون املشاركون يف اللعبة قد تعلموا الكثري طوال املراحل لكها. كام 

 وسننظم أأيضًا مسابقات دورية لتحفزي الناس عىل اللعب.تس نح هلم بطبيعة احلال فرصة تقامس جتربهتم. 

 

 القسم التثقيفي - بيغ ثينغ" نيكست" .اثلثاً 

نتاج املوس يقي،  .30 عاليم مع أأجوبة عن الأس ئةل املتكررة حول خلفية الإ حيتوي املوقع الإلكرتوين أأيضًا عىل قسم اإ
ىل جزء أأفرد لقامئة بأأسامء الأعالم.  ابلإضافة اإ
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 خطط أأخرى - "نيكست بيغ ثينغ" .رابعاً 

، فّ تصدر بعد أأي 2016أأبريل  16وعىل الرمغ من أأن لعبة "نيكست بيغ ثينغ" أأصبحت متاحة عىل الإنرتنت منذ  .31
 نسخة موهجة للعموم، يف انتظار وضع اللمسات الأخرية عىل املوقع الإلكرتوين الشامل.

لكرتونية جتريبية يف م  .32 طار معرض حول القرصنة. وهذه  رسية يف غاندراي،تحف امجلارك السوي وتوجد نسخة اإ يف اإ
جيابيةفرصة ساحنة لإذاكء الوعي بني املراهقني وبث رساةل بناءة  تبني أأن لك أأغنية تنطوي عىل قصة معينة: القلب،  واإ

خل.  واملوهبة، وادلراية، واستامثر املال، والوقت، اإ

عداد مواد للمعلمني )يشرتكون يف بعض  .33 الأحيان يف العزف مضن فرقة موس يقية(، مع دروس قصرية وجيري حاليًا اإ
ماكهنم قضاء ساعة مع  20)تقل مدهتا عن  دقيقة(. والهدف من ذكل هو احلصول عىل أأكرب عدد ممكن من املعلمني اذلين ابإ

سائل طالهبم ومه خيوضون أأطوار اللعبة ويس تعرضون حمتواها الإعاليم. وللهنج املتبع نطاق واسع حيث يشمل أأيضًا م 
 .الاقتصاد والأخالقيات والتكنولوجيات املعنية يف هذا الس ياق

ىل وسننظم أأيضًا زايرات  .34  .ملدارس لتدريب املعلمنياإ

ىل تكييف هذا المنوذج  .35 ذاكء أأكرب قدر ممكن من الوعي وتتطلع اإ ويف اخلتام، هتمت مجعية املوس يقيني السويرسية ابإ
 .لس تخدامه يف بدلان أأخرى

 ]هناية الوثيقة[


