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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  25 التارخي:

 باإلنفاذ المعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الثالثة الدورة

ىل  3جنيف، من   2018سبمترب  5اإ

بوصفها وسيلة إلذكاء أنشطة التوعية والحمالت االستراتيجية 

 االحترام للملكية الفكرية

عداد  الرابطة الإس بانية محلاية العالمات التجاريةواتيلند والولايت املتحدة الأمريكية؛ و  اكزاخس تانكرواتيا و  مساهامت من اإ

 املصنفات املوس يقيةامجلعية السويرسية حلقوق املؤلفني يف ؛ و احتاد املصنعنيو  معهد س نرتوماراك ملاكحفة التقليدو 

نفاذ يف دورهتا ال وافقت اللجنة الاستشارية  .1 ىل  4ية عرشة اليت عقدت يف الفرتة من ثان املعنية ابلإ ، 2017سبمترب  6اإ

بقاء بند "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء  عىل اإ

ية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من الاحرتام للملك 

 .هتا دول أأعضاء ومجعيات وطنيةالأولوايت" كأحد بنود برانمج معلها. وتعرض هذه الوثيقة مساهامت عن هذا املوضوع أأعد  

وتقدم مسامهة لك من يف العديد من الواثئق.  ش باباليت تس هتدف ال وتتجىل الأمهية اليت أأوليت لأنشطة التوعية  .2

وصفًا لربانجمني مس مترين لفائدة الش باب يدوم لك  مهنام  امجلعية السويرسية حلقوق املؤلفني يف املصنفات املوس يقيةكرواتيا و 

لفة ولفائدة مجموعات خمتلفة. يومًا واحدًا وفقًا جلدول أأعامل مصمم بعناية فائقة، وميكن تقدميهام مرارًا وتكرارًا يف مناطق خمت

مت ابلزتامن مع موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية. وتصف مسامهة  وعالوة عىل ذكل، تصف كرواتيا مسابقة للش باب نُظ 

اكزاخس تان مجةل من الأنشطة، مهنا امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة، مشل ذكل منافسات لأفضل الالفتات وأأفضل مدوانت 

ت م فحفل لتوزيع اجلواز  وحفل موس يقي رفيع املس توى ائدة الش باب، جترى عىل الصعيدين الإقلميي والوطين، وتُ الفيديو لف

 مبشاركة أأبرز وسائل الإعالم.
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ىل امجلهور العام ف ام صخ  احرتام امللكية اجلتصال الواس تفادت ادلول الأعضاء من وسائل  .3 ديدة دهدف تبلي  رسائل اإ

دارة امللكية الفكرية ت، اس تفادالفكرية. ففي اتيلند أأميا اس تفادة من ش باكت  ،لإذاكء الوعي دلى امجلهور العام ايف سعهي ،اإ

دارة نقاشات حول امللكية الفكرية وتشرش املعلومات ذات الصةل من لالل تكل الإ عىل الإنرتنت. وترصد  يالتواصل الاجامتع

قنوات عىل ش بكة الإنرتنت. بيد أأن الأساليب التقليدية، عىل غرار حساابهتا عىل ش باكت التواصل الاجامتعي وغريها من ال 

ذ أأجرت الولايت املتحدة  السمعية البرصيةدمات اخلالالفتات وامحلالت والإعالانت عرب  العامة ل ت ال تعترب جمدية. اإ

للتشديد عىل أأمهية امللكية الفكرية  ،سواء عىل الصعيد احمليل أأو يف اخلارج ،الأدوات تكلالأمريكية محالت ابس تخدام 

ة. وجيري لالل الس نة احلالية تنظمي منافسة  ابلشس بة لالبتاكر واخملاطر اليت حتدق برفاهية املس هتكل من جراء السلع املقّل 

عالانت عرب ل عالمية واسعة النطاق لفائدة امجلهور العام العامة السمعية البرصيةدمات اخلالإ مع هناية  متهيدًا لإقامة محةل اإ

 .2019/ مطلع  2018

عداد ويربز ادلور اذلي تضطلع به السلطات  .4 س بانية تعىن فحامية البّلية يف مسامهة من اإ يطالية واإ مؤسسات فرنس ية واإ

صاةل، تقدم  وصفًا العالمات التجارية املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق وهو مرشوع تعاوين ُأطلق بدمع من ، ملدن الأ

ىل حامية التجارة احمللية من أأثر التقليد،  ،للملكية الفكرية الأورويبية التابع ملكتب الاحتاد امللكية الفكر  لإذاكء الوعي ابحلاجة اإ

نفاذ احمللية.عوتع ي  ف  الية سلطات الإ

 ساهامت ابلرتتبب التاي:امل وترد  .5

ذاكء الوعي اليت تس هت  3 ..............................................................................دف التالميذ املنفذة يف كرواتياأأنشطة اإ

 :العامة والتواصل مع امجلهور يف جمال حقوق امللكية الفكريةأأعامل التوعية 

 11 .......................................................................................... امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة -جتربة اكزاخس تان 

 17 ..................................................................... التوعية ابمللكية الفكرية عرب ش باكت التواصل الاجامتعي يف اتيلند

 22 ................................................................... محالت توعية امجلهور ابمللكية الفكرية يف الولايت املتحدة الأمريكية

 26 ............................................................................................................................. الأصاةلمرشوع مدن 

ذاكء الوعي فحقوق املؤلف بني صفوف التالميذ -احرتام حقوق املؤلف!   31 ............................................................. اإ

 ]تيل ذكل املساهامت[
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ذاكء الوعي اليت تس هتدف التالميذ املنفذة يف كرواتيا.  أأنشطة اإ

عداد الس يدة أأان  يك مارينوكوفيتش، انئبة املدير العام، مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية كرواتيا، شرامسامهة من اإ
 *زغرب، كرواتيا

 لخ م

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  مضنقاد مكتب امللكية الفكرية يف مجهورية كرواتيا مبادرة  أأهج ة التشس يق الوطنية من أأجل اإ

الآخر هام: مسابقة  أأحدهامطفال والش باب. وتقرر تنفيذ نشاطني يمكل ف الأ دهدف الاضطالع بأأنشطة لإذاكء الوعي تس هتد

طار مسابقات الويبو لإذاكء الوعي ابمللكية الفكرية لفائدة املدارس ومرشوع بعنوان  من أأجل يوم امللكية الأطفال جتري يف اإ

ذاكء وعي الأطفال والش باب. طفالجل الأ أأ الفكرية من   يس هتدف اإ

عىل الصعيد الوطين وأأجن ت أأيضًا لالل الششاط التمكييل  نفذتناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية و وأأطلقت املسابقة مب 

، يف 2017مايو  30لأطفال"، وكذكل لالل التغطية الإعالمية لهذا الششاط، اذلي نظم يف فائدة ا"يوم امللكية الفكرية ل

دورة أأخرى من  التابع لّلوةل أأطلق مكتب امللكية الفكرية ،2018. ويف عام زدين، يف فارا2017 نومفرب 14يف و، زغرب

 .2018أأبريل  11املسابقة. ونظم حداًث لفائدة الأطفال يف رجيياك يف 

 مقدمة أأولً 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية أأ من  .1 آلية دامئة لتشس يق اإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية، أأنشئت أ جل حتسني فعالية نظام اإ

نفاذ امللكية الفكرية. وتنفذ 2010لالل عام  امجلهور بأأمهية من بني مسؤوليات أأخرى، أأنشطة لإذاكء وعي ، أأهج ة تشس يق اإ

 ، تقرر تنفيذ أأنشطة لإذاكء الوعي تس هتدف الأطفال والش باب.2017ومبوجب خطة معهل لعام  .حامية حقوق امللكية الفكرية

أأهج ة التشس يق الوطنية  مضنية التابع لّلوةل مبادرة ، قاد مكتب امللكية الفكر 2017وأأوائل عام  2016ويف هناية عام  .2

نفاذ امللكية الفكرية من أأجل تصممي أأنشطة لإذاكء الوعي تس هتدف الأطفال والش باب ميكن تنفيذها كرشوع جترييب طوال  لإ

 العام.

 وتقرر تنفيذ نشاطني متاكملني هام: .3

امللكية الفكرية  حرتاممع مسابقات الويبو لإذاكء امسابقة لفائدة تالميذ التعلمي الابتدايئ والثانوي ابلتعاون  –

 .2017 يف عام املدارس لفائدة

طفال" ميوهل مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية مبوجب ومرشوع بعنوان "يوم امللكية الفكرية لفائدة الأ  –

للملكية الفكرية، وهدفه  الأورويباتفاق تعاون ثنايئ بني مكتب امللكية الفكرية التابع لّلوةل ومكتب الاحتاد 

                                         
*

ن الآراء   آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبواإ آراء املؤلف ولبست ابلرضورة أ  . املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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آخر يناسب أأعامرمه، و  أألعاب جل تثقيفهم من لاللأأ ذاكء الوعي بني صفوف الأطفال والش باب، من اإ  حمتوى أ

 بشأأن أأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية واحرتاهما.

 لفائدة تالميذ التعلمي الابتدايئ والثانوي. الابتاكر من أأجل حياة أأفضل مسابقة اثنياً 

تبادل للمعلومات التقنية بني مكتب امللكية الفكرية التابع لّلوةل ومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، عقب  .4

نفاذ حقوق امللكية الفكرية نطاق املسابقة  حدد مكتب امللكية الفكرية التابع لّلوةل ورشاكؤه من أأهج ة التشس يق الوطنية لإ

خل  (.)اجملموعات املس هتدفة والرشوط واملدة اإ

. 2017نومفرب  30مفتوحة حىت  تركهاوتقرر الإعالن عن انطالق املسابقة مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية و  .5

ىل  1ثالث فئات يه: تالميذ التعلمي الابتدايئ يف الأقسام من جري املسابقة وس تُ  ، وتالميذ التعلمي الابتدايئ من الأقسام 4اإ

ىل  5من  املسابقة قطع من معل أأديب أأو فيديو أأو  ارك يفنوي عىل الصعيد الوطين. وميكن أأن تش، وتالميذ التعلمي الثا8اإ

". وسب م تقيمي الأعامل وفقًا الابتاكر من أأجل حياة أأفضلو فن مجيل أأو رسوم متحركة حول موضوع "أأ تأأليف موس يقي 

 للمعايري التالية: التعامل بشلك مالمئ مع املوضوع والإبداع.

ريل مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية. ونرشت عىل موقع مكتب امللكية الفكرية أأبنبسان/ 26يف وأأطلقت املسابقة  .6

التابع لّلوةل
1

نفاذ حقوق امللكية الفكرية  واملواقع الش بكية لهيئات التشس يق من أأجل اإ
2

فبس بوك حسايب ومت الرتوجي لها عرب  

ىل ذكلوقف التقليد والقرصنةوتويرت " املسابقة انطالق  علن عنأأ وابلتعاون مع وزارة العلوم والتعلمي،  ،". وابلإضافة اإ

لكرتونية ابمس الوزارة واسطة ب  قامئة اتصال مبديري املدارس الابتدائية والثانوية يف كرواتيا. من لاللرساةل اإ

وكذكل لالل التغطية طفال" الأ  لفائدةومت الرتوجي للمسابقة بشلك أأكرب لالل الششاط التمكييل "يوم امللكية الفكرية  .7

طفال وبعض مع بني شعار يوم امللكية الفكرية لفائدة الأ جي مششور أأعدملسابقة، اب لهنوضالإعالمية لهذا الششاط. ودهدف ا

ر عىل مجيع التالميذ املشاركني يف الأحداث و ششاملعلومات الأساس ية بشأأن املسابقة وروابط حنو قواعد املشاركة. ووزع امل 

 وكذكل عىل الأساتذة املرافقني هلم. 2017عام  لالل فذتاليت ن

                                         
1

 http://www.dziv.hr/en/news/%e2%80%9cinnovation-for-a-better-life%e2%80%9d---prize-competition-for-primary-

and-secondary,489.htm. 
2

 http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/news-and-information/%e2%80%9cinnovation-for-a-better-

life%e2%80%9d---prize-competition-for-primary-and-secondary,129.html. 

http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/news-and-information/%e2%80%9cinnovation-for-a-better-life%e2%80%9d---prize-competition-for-primary-and-secondary,129.html
http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/news-and-information/%e2%80%9cinnovation-for-a-better-life%e2%80%9d---prize-competition-for-primary-and-secondary,129.html
http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/en/news-and-information/%e2%80%9cinnovation-for-a-better-life%e2%80%9d---prize-competition-for-primary-and-secondary,129.html
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، عند بداية الس نة ادلراس ية اجلديدة، وزع تذكري بشأأن املسابقة اجلاري تنفيذها عرب رساةل 2017 سبمترب ويف .8

ىل مجيع مديري املدارس الابتدائية والثانوية يف كرواتيا. لكرتونية ابمس الوزارة وهجت اإ  اإ

ذاكء الوعي بشأأن  اثلثاً   طفاليوم امللكية الفكرية لفائدة الأ نشاط اإ

ذاكء ال .9 ىل تثقيف الأطفال والش باب بشأأن أأمهية حامية وعي "يوم امللكية الفكرية لفائدة الأ هيدف نشاط اإ طفال" اإ

حقوق امللكية الفكرية واحرتاهما من لالل حمتوى يناسب مجموعهتم العمرية وبشلك أأوسع بشأأن كيفية اس تخدام امللكية الفكرية 

بداعاهتم، ابتاكراهت ا، مبا فهيةعامل الابتاكرية والإبداعييف تطوير الأ  تب اكمن لالل تشجيعهم عىل تصور أأنفسهم يف دور م واإ

 Danابللغة الكرواتية، اليت يه أأيضًا اختصار للكامت  DIJ" )كن مبدعًا، كن مبتكرًا، كن معالقاً رتع وتنفذ حتت شعار "خمو أأ 

Intelektualnog Vlasništva.)أأي يوم امللكية الفكرية ، 
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لك واحدة من  توى ليناسبوالش باب من املدارس الابتدائية والثانوية. وطور احمل طفال ويرك  الششاط عىل الأ  .10

ىل الفصل  10و 6احملددة: الأطفال بني  الثالث املس هتدفة اجملموعات عامًا )أأقسام التعلمي الابتدايئ ادلنيا، من الفصل الأول اإ

ىل الثامن(، والش باب اذلين ترتاوح عامًا )أأقسام التعلمي الابتدايئ العلي 14و 10الرابع(، والأطفال بني  ا، من الفصل اخلامس اإ

 عامًا )فصول التعلمي الثانوي(. 18و 14أأعامرمه بني 

 متحف/مرسح/تحديد للك واحدة من اجملموعات العمرية الثالث ونظم الواحد تلو الآخر يف سبامنابل وطورت الربامج  .11

ىل ماكن واحد، بدًل من عرض احملتوى الأ  معوماً  يمتتع مبساحة مالمئة. وجيلب الربانمج مناسب طفال من خمتلف املدارس اإ

رشاك امل يد من اجملمتعات احمللية يف تنظمي احلدث  ذي الصةل يف مدرسة حمددة. ويتيح ذكل مشاركة امل يد من املدارس واإ

ىل حتسني ال أأيضًا  ؤديوي  عالمية.الإ تغطية اإ

أأكرب من الأطفال  اً عدد تس هتدفحمورية تدوم ساعة واحدة لك مجموعة معرية، دورة ب ، ف ام يتعلقويشمل احلدث .12

 تقريبًا( تنظم يف املدلل تلهيا ثالث ورشات معل خمتلفة، تنظم ابلتوازي مع تناوب املشاركني. 200و 150بني  )ما

 

ىل  6وابلشس بة للمجموعة العمرية من .13 ؟"، يعرف ابخملرتعني هالرتع اذلي أأعوام، يقدم عرض بعنوان "من 10اإ

بشأأن الرباءات، يصنع الأطفال مناذج مضالت لاصة دهم  معلرواتيني وأأشهر الرتاعاهتم بطريقة مسلية. ويف ورشة الك

ىل بشأأنه لالل العرض( ابس تخدام  حصلوا عىل معلومات( )اذلي Faust Vrančić)تشتش فران  ستالرتاع فو  تستند اإ

اخملصصة  رباءة. ويف ورشة العمل الثالثةالس امترة طلب منوذج ل يفصفيحة بالستيكية وخيوط ويرمسون بعد ذكل الرتاعهم 

حىت  اهلم والتوقيع علهيعامأأ طفال أألغاز متاهات تربط املؤلفني بأأعامهلم ويشجعون بعد ذكل عىل رمس حلقوق املؤلف، حيل الأ 

العالمات التجارية  الأطفال الروابط بني بعض ددالتجارية، حي عالماتبشأأن ال عمليعتربوا أأنفسهم مكؤلفني. ويف ورشة ال

 س امترة طلب عالمة جتارية.ل منوذجواملنتجات ويرمسون بعد ذكل عالماهتم التجارية يف 
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عرب سلسةل من الأفالم القصرية والاكتشافات والعنارص املتحركة  العليا التعلمي الابتدايئ أأقسامتالميذ  وجه مرشدوي .14

طفال منتجات بشأأن املنتجات املقّلة تعرض عىل الأ  ة العمل ورش"دلي فكرة!" ويفعنوانه وتفاعل  غوصكج ء من برانمج 

دارة امجلارك الكرواتية )من قبيل اللعب واملالبس الرايضية وما شادهها(، يف حني لالل ورشة هتمقّلة احتج   بشأأن  العملا اإ

يق لعبة اكهوت مصممة ساس ية بشأأن الاس تعامل املسموح به حلق املؤلف عن طر الأ بعض الوقائع  طلعون عىلحق املؤلف ي

 مناملوظفون  ضخصيصًا لهذا الغرض، ويشاركون فهيا بششاط ابس تخدام هواتفهم النقاةل. ويف ورشة العمل الثالثة، يعر 

 الأهج ة الآلية.جمال دور تراخي  برامج احلاسوب يف  لتفسريجامعة الهندسة الكهرابئية واحلوس بة كيفية معل الروبواتت 

 

كرواتيني ش باب، تليه حلقة نقاش مع ضيف  التعلمي الثانوي فيلامً واثئقيًا عن مبتكرين وفناننيويشاهد أأطفال  .15

يتقامسون لرباهتم يف مبارشة أأعامهلم التجارية. وابلإضافة اذلين مصممني أأو مبتكرين ش باب،  وأأ )ضيوف(، من قبيل مؤلفني 

ىل ورشات العمل بشأأن حق املؤلف وكيفية التعرف عىل سلعة مقّل ة، يشارك تالمذة مدارس التعلمي الثانوي يف اختبارات اإ

كيفية المتيزي بني خمتلف  عملخصيصًا لهذا الغرض ابس تخدام هواتفهم النقاةل، من أأجل ت تمصم الاكهوتقصرية من لعبة 

 حقوق امللكية الفكرية )العالمات التجارية والتصاممي وحقوق املؤلف والرباءات(.
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رية، ف ام يوزع امقصان وشارات حتمل شعار احلدث، وكذكل معلومات عن مسابقة املدارس اجلوتوزع عىل املشاركني  .16

عىل املدرسني املرافقني هلم كتببات ومواد تروجيية أأعدها مكتب امللكية الفكرية التابع لّلوةل تتضمن معلومات مفصةل عن 

م القصرية والصور املتحركة والرشائط الواثئقية( املعروضة حقوق امللكية الفكرية. وتتاح مجيع املواد السمعية والبرصية )الأفال

يس تخدهما املدرسون يف أأعقاب هذه الأحداث لالل  ليكب مكتب امللكية الفكرية التابع لّلوةل و يف املرشوع عىل قناة يوتي

 الفصل.

 بششاط يف تنظميه. وقامت وزارة العلوم والرتبية مجلهورية كرواتيا بتقيمي املرشوع وأأوصت به املدارس وشاركت .17

ىل مجهور أأوسع. .18 يصاهل اإ  ومت الرتوجي للحدث والإعالن عنه يف الوسائط الإعالمية من أأجل اإ

 ضطلع دهانتاجئ الأنشطة امل رابعاً 

ىل حدود  من أأجل حياة أأفضل الابتاكرأأطلقت مسابقة  .19 رسال 2017نومفرب  30يف البداية اإ ، ومت متديدها ليتس ىن اإ

مشاركة، وترد يف اجلدول أأدانه أأنواع الأعامل واجملموعات  150ديسمرب. ومت التوصل مبا مجموعه  15حىت  فهيا طلبات املشاركة

 العمرية اليت اس تلمت طلبات مشاركة من قبلها.

 الرسوم املتحركة الفنون امجليةل التأأليف الفيديو العمل الأديب اجملموع 

التعلمي الابتدايئ 

 1)الفصول من 

ىل   (4اإ

53 0 1 0 50 2 

التعلمي الابتدايئ 

 5)الفصول من 

ىل   (8اإ

65 15 1 0 35 14 

 4 7 1 1 19 32 التعلمي الثانوي

 20 92 1 3 34 150 اجملموع



WIPO/ACE/13/4 
9 
 

وشلكت جلنة تقيمي لتقيمي الأعامل املقدمة للمشاركة يف املسابقة، واختري ثالثة متبارين هنائيني من لك فئة. واكن الفاز   .20

الابتاكر عامل الفاز ة اليت دللت املسابقة من لك مجموعة هو معل الفيديو بعنوان "من بني مجيع الأ  الأكرب عىل الصعيد الوطين

عداد جل حياة أأفضلأأ من  من مدرسة  Una Vekić وKarlo Domančić و Nura Bićanić و Vučetić" من اإ

Hvar .الابتدائية
3

  

، يف متحف الفنون 2017مايو  30" يف الأطفاليوم امللكية الفكرية لفائدة وعقد أأول حدث من أأحداث مرشوع " .21

(.Museum of Modern Art) زغربالعرصية يف 
4

خباري  11ث مت بطفل وشاب. و 350وحرضه ما ي يد عىل   تقرير اإ

" يوم امللكية الفكرية لفائدة الأطفالنرتنت. وعقد اثين حدث من "لإ وبالغ يف حمطات الراديو والتلف يون الوطنية وبواابت ا

ومباين بّلية فرازدين Gaj، يف سبامن 2017اين/نومفرب ثترشين ال  14يف 
5

مشارك من مدارس التعلمي الابتدايئ  550وحرضه  

يالء وسائط الإعالم احمللية للحدث ال ي احلدث بنفس التغطية الإعالمية ظوالثانوي يف فرازدين ومقاطعاهتا. وح سابق، مع اإ

 اهامتمًا أأكرب هل.

الثقايف  املرك أأبريل يف  11أأيضًا، مع تنظمي حدث يف  2018طفال يف عام امللكية الفكرية لفائدة الأ وتواصل تنظمي يوم  .22

الكروايت يف رجيياك.
6

طفل ومراهق من مدراس التعلمي الابتدايئ والثانوي، مصحوبني  600وحرض احلدث ما ي يد عىل  

 مبعلمهيم وأأساتذهتم.

 اخلطط املس تقبلية لامساً 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية تنظمي أأنشطة س يواصل مكتب امل  .23 لكية الفكرية التابع لّلوةل وهيئات التشس يق الوطنية لإ

 (حداث املسابقة ويوم امللكية الفكرية لفائدة الأطفال، الذلين برهنا عىل أأهنام متاكمالن)لإذاكء الوعي لفائدة الأطفال والش باب 

ىل امل يد من املناطق واملدن من مج  يع أأحناء كرواتيا يف الأعوام القادمة. وسوف ي م حتسني احملتوى وتكييفه دهدف الوصول اإ

 وفقًا لتقيمي املعلمني املشاركني.

" مبناس بة اليوم العاملي للملكية ما هو أأصيل أأفضل دامئاً لفائدة التالميذ حتت عنوان " 2018وأأطلقت مسابقة عام  .24

كتب امللكية الفكرية التابع لّلوةل معرضًا للأعامل اليت اس تلمت ويف نفس املناس بة، افتتح م  2018أأبريل  26الفكرية يف 

يف مرك ه الإعاليم ونظم حفاًل لعرض اجلواز  اليت حصل علهيا التالميذ من طرف الويبو واجلواز   2017لالل مسابقة عام 

آخر يوم ملكية فك2018املقدمة جملموع الفاز ين عىل املس توى الوطين. ويف خريف عام  آخر لفائدة الأطفال يف ، سبنظم أ رية أ

 اكرلوفاك.

                                         
3

 .https://app.box.com/s/qcpedrwqt6efxxv166n2cm18i5pt7luqتتاح الفيديو بعناوين جانبية ابللغة الإجنلزيية عىل الرابط   
4

 http://www.dziv.hr/en/news/intellectual-property-day-for-children-and-youth-held,499.html. 
5

  http://www.dziv.hr/en/news/intellectual-property-day-for-children-and-youth-held-in-varazdin-on-

14,2542.html. 
6

 http://www.dziv.hr/en/news/intellectual-property-day-for-children-and-youth-held-in-rijeka-on-11,3591.html. 

https://app.box.com/s/qcpedrwqt6efxxv166n2cm18i5pt7luq
http://www.dziv.hr/en/news/intellectual-property-day-for-children-and-youth-held,499.html
http://www.dziv.hr/en/news/intellectual-property-day-for-children-and-youth-held-in-varazdin-on-14,2542.html
http://www.dziv.hr/en/news/intellectual-property-day-for-children-and-youth-held-in-varazdin-on-14,2542.html
http://www.dziv.hr/en/news/intellectual-property-day-for-children-and-youth-held-in-varazdin-on-14,2542.html
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امحلةل الوطنية  -امجلهور يف جمال حقوق امللكية الفكرية: جتربة اكزاخس تان  التوعية العامة والتواصل معأأعامل 

 ملاكحفة القرصنة

عداد الس يدة غولنارا  دارة حقوق امللكية الفكرية، وزارة العدل، أأس تاان، اكزاخس تان.مسامهة من اإ  * اككني، انئب املدير، اإ

 ملخ 

تصف هذه الوثيقة جتربة وزارة العدل باكزاخس تان يف نرش املعارف بشأأن امللكية الفكرية وتع ي  احرتام امللكية الفكرية من 

ىل الششء  نفاذ القانون وغري ذكل من لالل محالت التوعية العامة واملسابقات املوهجة اإ والقطاع اخلاص وموظفي سلطات اإ

 الواكلت املهمتة.

 مقدمة أأوًل.

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وعن  .1 تتحمل وزارة العدل باكزاخس تان املسؤولية عن تنفيذ س ياسة احلكومة يف اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا. وقد أأحيلت الوظائف املتعلقة  تشس يق التعاون بني الواكلت املعمتدة واملنظامت املهمتة ابإ

ىل وزارة العدل  . 2001س نة  ابمللكية الفكرية اإ

جناز أأعامل التوعية العامة يف جمال حقوق امللكية الفكرية بني أأحصاب  .2 ومن الوظائف اليت تؤدهيا وزارة العدل تنظمي واإ

 حقوق امللكية الفكرية ورواد الأعامل اذلين يس تخدمون تكل احلقوق.

ة الفكرية تغطية خمتلف الرشاحئ ومن التحدايت اليت تعرض لالل أأداء أأعامل التوعية العامة يف جمال حقوق امللكي .3

الساكنية، لاصًة املس تخدمني احملمتلني، بغية منع انهتااكت حقوق امللكية الفكرية وترس يخ احرتام امللكية الفكرية وعدم 

زاء انهتااكت هذه احلقوق.  التسامح مطلقًا اإ

قلميية لتغطي .4 ة البالد اكمةل، كام أأرشكت واكلت وقد سريت وزارة العدل هذه الأعامل من لالل السلطات القضائية الإ

حكومية هممتة يف الأعامل، منتفعة يف ذكل ابلتليف يون، والإذاعة، واملواقع الإلكرتونية لوزارة العدل وواكلت حكومية 

دارة جامعية.  قلميية ومنظامت اإ  وسلطات قضائية اإ

 وتمتثل أأهداف امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة ف ام ييل: .5

 ود املبذوةل ملاكحفة السلع املقرصنة وتع ي  تكل اجلهود؛التعريف ابجله –

نفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ – رشاك العامة يف أأعامل التوعية العامة املتعلقة ابإ  واإ

 ومعرفهتم مبشلكة توزيع السلع املقرصنة يف السوق احمللية. وزايدة وعي امجلهور –

                                         
*

ن   آراء املؤلفيه الآراء الواردة يف هذه الوثيقة اإ آراء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. تعكسول  ةأ  ابلرضورة أ
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 امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة اثنيًا.

رساء احرتام وظفت وزارة  .6 ىل ماكحفة توزيع السلع املقرصنة واإ بداعية متنوعة لتع ي  اجلهود الرامية اإ العدل أأدوات اإ

امللكية الفكرية، مما يتضمن توظيف ش باكت التواصل الاجامتعي لعقد مسابقات، ومنح جواز  للفاز ين ابملسابقات الوطنية، 

 وحفل موس يقي شارك فيه عدد من النجوم.

سرتاتيجيات خمتلفة يف امحلةل لتوعية امجلهور، مبا يف ذكل تنظمي مسابقات، وعقد مؤمترات عرب وقد اس ُتخدمت ا .7

من أأقالمي البالد ومؤمتر حصفي لإعطاء نظرة عامة عىل  16الإنرتنت ومائدة مس تديرة وحلقات معل لرواد الأعامل اجلدد يف 

نفاذ القانون والقضاء محلاي  ة حقوق امللكية الفكرية مضن امحلةل.التدابري املتخذة من ِقبل سلطات اإ

 املسابقات الوطنية أألف.

 موضوع بشأأن فيديو مدونة وأأفضل مقال لأفضل وطنية مسابقات عن 2018 يناير شهر يف العدل وزارة أأعلنت .8

عالنية للوحة تصممي ولأفضل الفكرية، امللكية حقوق حامية  مواطين ادلآح مفتوحاً  املسابقة ابب واكن للقرصنة". "ل بعنوان اإ

 س نة. 14 عن املتسابق معر يقل أأل عىل اكزاخس تان

دارة منظامت من بدمع املسابقات نُظمت وقد .9  وتولت والرايضة. الثقافة ووزارة الأعامل لرواد الوطنية والغرفة جامعية اإ

قلميية قضائية سلطات دارة ومنظامت اإ لكرتونية مواقعها عىل واملسابقات ابمحلةل التعريف جامعية اإ   الإعالم. وسائل ويف الإ

حدى واكنت .10 دارات العدل ةوزار  تنظمي من املسابقات اإ  ذكل وجرى وأأملايت، أأس تاان مديشيت ويف الأقالمي يف العدل واإ

 مرحلتني: عىل

قفال ابب  – دارات العدل يف الأقالمي ويف مديشيت أأس تاان وأأملايت املرحةل الأوىل. ولالل يومني من اترخي اإ عقدت اإ

دارات العدل لس تعراض املساهامت مبعرفة هيئة حتكمي،  مث أأرِسلت أأفضل الأعامل، قبول الواثئق، رتبت اإ

ىل وزارة العدل؛ ىل نتاجئ ذكل الاس تعراض، اإ  استنادًا اإ

 وعقدت وزارة العدل املرحةل الثانية عىل الصعيد الوطين متهيدًا لختيار الفاز ين. –

أأما مسابقة أأفضل مدونة فيديو فاكنت من مرحةل واحدة واكن تنظميها من لالل ش بكة تواصل اجامتعي. وُكونت جلنة  .11

 لتحكمي من ممثلني لواكلت حكومية وسلطات حكومية تنفيذية حملية وأأفراد من امجلهور.ا

وقد اختري املشاركني يف املسابقات لتنفيذ بعض من أأعامل التوعية العامة. وكام يتبني من املثالني التاليني، فقد أأعربوا  .12

آراهئم بشأأن السلع املقرصنة يف مساهامهتم.  عن أ
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لشعار "ل للقرصنة!" وتعرض رسائل من قبيل "السلع املقّلة تبىل رسيعًا"، و"انهتااكت حق املؤلف تروج هذه املسامهة 

 ترض ابقتصاد البالد"، و"التكنولوجيا املقّلة خطر"، و"الأدوية املقّلة تسبب املغ ".

 

 مس تحيل!!!". -أأما هذه الالفتة فتعلهنا: "سلع مقرصنة 

تسمح ابس تخدام منظمي املسابقات للمساهامت نسخًا وتوزيعًا وبثًا أأثرياًي أأو وقد تضمنت قواعد املسابقات بنودًا  .13

 سلكيًا ونرشًا عامًا. كام تسمح هذه البنود ابس تخدام املساهامت مس تقباًل لأعامل التوعية العامة. 

والالفتات،  ووظفت السطات القضائية الإقلميية مضن امحلةل وسائل الإعالن اخلاريج، مبا ذكل اللوحات الإعالنية .14

 للرتوجي محلاية حقوق امللكية الفكرية. وقد نُصبت هذه اللوحات والالفتات يف املدن والطرق الرسيعة يف البالد.

 حفل ختايم محلةل ماكحفة القرصنة وحفل موس يقي للرتوجي محلاية حقوق امللكية الفكرية ابء.

ابس تكامل امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة. وتال ذكل حفل  نظمت وزارة العدل حفاًل ختاميًا يف العامصة أأس تاان احتفاءً  .15

 موس يقي للرتوجي محلاية حقوق امللكية الفكرية ومؤمتر حصفي. 
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ىل ممثلني لوزارة الثقافة والرايضة ووزارة الشؤون ادلاللية  .16 ىل الفاز ين يف املسابقات، ُوهجت ادلعوة اإ وابلإضافة اإ

قلميية ومؤسسات تعلمي عاٍل ومنظامت جممتعية.ووزارة املالية ووزارة الإعالم وال  تصالت وسلطات اإ

وُعرض لالل ذكل اس تعراض للحمةل ونتاجئ املسابقات وقُدمت اجلواز  والشهادات، حيث تلقى الفاز ون أأهج ة  .17

دارة جامعية وأأحصاب حقوق.  حاسوبية محموةل مقدمة من منظامت اإ

 

 لتوثيق أأنشطة امحلةل. ماكحفة القرصنةيوميات محةل وقد أأنِتج فيمل قصري امسه  .18

 وُعرضت املساهامت الفاز ة لالل احلفل، وحظي عرض مدونة الفيديو ابهامتم لاص.  .19

واخت م احلفل فحفل موس يقي للرتوجي محلاية حقوق امللكية الفكرية، حيث دعا املؤدون من عىل مرسح قاعة  .20

ىل حامية حقوق امللكية، كام نوشد أأحصاب ا حلقوق أأنفسهم أأن يشاركوا يف أأعامل التوعية العامة. وانلت الفعالية الاحتفالت اإ

لكرتونية. عالمية من ش باكت التواصل الاجامتعي والصحف والإذاعة والتليف يون ومواقع اإ  تغطية اإ

 حلقات العمل لرواد الأعامل اجلدد جمي

امللكية الفكرية نقطة تركزي هممة لأنشطة التوعية متثل حلقات العمل اليت تُعقد لرواد الأعامل اذلين حُيمتل اس تخداهمم  .21

قلميية لرواد الأعامل احملل الأسايس لهذه الأعامل لالل س نة   .2018العامة. وقد اكنت الغرف الإ
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وتلقى رواد الأعامل لالل حلقات الأعامل عروضًا معلية لس بل اس تخدام امللكية الفكرية وطرق حل املسائل املتعلقة  .22

وع لهذه احلقوق. وُطرحت توصيات تتعلق بتسجيل العالمات التجارية وغري ذكل من حقوق امللكية ابلس تخدام املرش 

 الفكرية.

دارة جامعية للمشاركة يف  .23 ووقع الاختيار عىل عدٍد من أأحصاب احلقوق واحملامني املتخصصني يف الرباءات ومنظامت اإ

نفاذ ال ىل ممثلني لسلطات اإ قانون للحضور. وقد تناقشوا مع املشاركني يف طرٍق محلاية حلقات العمل، كام ُوهجت ادلعوة اإ

 حقوق امللكية الفكرية.

 املوائد املس تديرة دال.

نفاذ القانون للتناقش يف حامية حقوق امللكية  .24 تعقد وزارة العدل موائد مس تديرة مع ممثيل أأحصاب احلقوق وسلطات اإ

نفاذ القانون.  الفكرية وممارسات اإ

ديو لمتكني أأشخاص من أأرجاء البالد اكفة من املشاركة يف النقاش، مما يتيح مجع ممثلني مجليع وتُس تخدم مؤمترات الفي .25

الأقالمي يف نفس الوقت للتناقش حول املسائل اليت تششأأ لالل ماكحفة توزيع السلع املقرصنة. وقد غطت وسائل الإعالم 

 هذه الفعاليات.

 

ائل امللحة اليت تواجه املس تخدمني وأأحصاب احلقوق وطرح توصيات وتتيح املؤمترات عرب الإنرتنت الوقوف عىل املس .26

جياد س بل ملعاجلة املشالك دون اخلضوع لقيود ال مان  للتصدي للمشالك اليت تششأأ. ومتك ِن املنصة الإلكرتونية املشاركني من اإ

 واملاكن.
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 اخلالصة اثلثًا.

الواكلت املعمتدة املتعلقة فحامية حقوق امللكية الفكرية  توحد وزارة العدل، بصفهتا الكيان املسؤول عن تشس يق أأنشطة .27

نفاذها، هجود السلطات احلكومية يف تنفيذ أأعامل التوعية العامة. كام ترُشك امجلهور وأأحصاب احلقوق يف هذه الأعامل.  واإ

من وزارة الشؤون  وقد مشلت امحلةل الوطنية ملاكحفة القرصنة أأرايض مجهورية اكزاخس تان اكفة. وشارك يف امحلةل لكل  .28

قلميية التابعة لها، واحلكومات احمللية  ادلاللية ووزارة الثقافة والرايضة والغرفة الوطنية لرواد الأعامل )أأاتميكني( والغرف الإ

قالمي  قلميية، ووسائل الإعالم.  وملديشيتللأ  أأس تاان وأأملايت، والسلطات القضائية الإ

اهريية ابملسائل اليت تؤثر يف حامية حقوق امللكية الفكرية. ومبعاجلة مسائل وس تواصل وزارة العدل معلها للتوعية امجل .29

قامة هذه امحلةل س نواًي. دارة جامعية وأأحصاب احلقوق ومنظامت جممتعية، من املتوقع اإ  المتويل من لالل مشاركة منظامت اإ
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 التوعية ابمللكية الفكرية عرب ش باكت التواصل الاجامتعي يف اتيلند

عداد الس يد بورش جارومون، مسؤول جتاري أأول، مكتب تع ي  وتطوير امللكية الفكرية، والس يد ساس يوات  مسامهة من اإ

دارة امللكية الفكرية، وزارة التج  * ارة، نونثابوري، اتيلندرااتانفان، مسؤول العالقات العامة، مكتب الإدارة املرك ية، اإ

 ملخ 

ماكنية توصيل الناس ابلإنرتنت وسهوةل يف تبادل املعلومات واملعارف عرب ش بكة احلاس بات. وقد  يشهد العامل اليوم ت ايدًا يف اإ

فكرية عىل لاس تقر الاعتقاد بأأنه يشبغي من أأجل مواكبة التقدم التكنولويج والرمقي عدم الاقتصار يف التوعية ابمللكية امللكية ا

وتؤدي ش باكت التواصل الإلكرتوين والاجامتعي هذه الأايم دورًا معتربًا يف متكني القطاعني العام الأساليب التقليدية. 

واخلاص ورواد الأعامل والرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات واجلامعات واملدارس ومس تخديم الإنرتنت، لاصة اجليل 

دراكها للسلوكيات نشطة ذات صةل ابمللكية الفكرية. ية بشلك أأفضل والاخنراط يف أأ الناشئ، من فهم امللكية الفكر  وبناًء عىل اإ

دارة امللكية الفكرية )الإدارة( تدابري  ادليناميكية ملس تخديم الإنرتنت واجتاهات امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي، اتذت اإ

فكرية وتع ي  املعرفة ابمللكية الفكرية بني معوم امجلاهري عن طريق جديدة عىل املس توى الاسرتاتيجي للتوعية ابمللكية ال

ىل ذكل. نس تغرام وما اإ  ش باكت التواصل الاجامتعي، مبا يف ذكل محالت فبس بوك ونرش املعلومات عىل اإ

 مقدمة أأوًل.

ىل حٍد بعيد. .1 ويزتايد اس تخدام الأهج ة التكنولوجية من قبيل  أأصبحت التكنولوجيا اليوم مالزمة حلياة الناس اليومية اإ

احلاس بات والهواتف اذلكية والأهج ة اللوحية ش يوعًا، مما يتيح للناس يف خمتلف أأرجاء العامل التواصل والتوصيل ف ام ببهنم 

التكنولوجيات كام يس تطيع الناس مع توافر هذه  بسهوةل دون أأن تعيقهم حدود جغرافية، وذكل ف ام يسمى ابلببئة الرمقية.

نرتنت مبجرد النقر عىل روابط يف  ىل مجيع أأشاكل احملتوى الرمقي واملعلومات عىل الإ الوصول من لالل الش باكت الإلكرتونية اإ

لكرتونية أأو ابس تخدام بعض التطبيقات.   مواقع اإ

هائاًل يف اسرتاتيجيات وحُتدث التكنولوجيات املتقدمة والأدوات الرمقية تغريات معتربة يف شلك حياة الناس وأأثرًا  .2

ررة يوميًا بني ويف اتيلند، سادت الأنشطة املنفذة عرب الإنرتنت وأأصبحت ج ءًا من املهام املتك التسويق دلى الرشاكت.

لكرتونيًا مع احملتوى الإبداعي من قبيل الأفالم واملوس يقى والألعاب واملسلسالت  الشعب التايلندي. وقد ابت التعامل اإ

وميكن القول بأأن اتيلند بّل يرتفع فيه مس توى  الكتب وغريها من املششورات أأمع بني الناس من التعامل املادي.التليف يونية و 

ول يقترص الاس تخدام الششط لهذه الش باكت عىل الأفراد، بل يشمل كذكل  اس تخدام ش باكت التواصل الاجامتعي.

مفن حيث عدد مس تخديم فبس بوك عىل سبيل املثال، تصنف  اجلهات احلكومية والبنوك واملؤسسات الأاكدميية والصناعات.

أأما عدد  مليون مس تخدم لفبس بوك. 24اتيلند يف املرتبة الثامنة عامليًا، وعىل وجه التخصي ، تضم ابنكوك وحدها حنوًا من 

                                         
*
آراء املؤلف   آراء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا. لبستو  نيالآراء الواردة يف هذه الوثيقة أ  ابلرضورة أ
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نس تغرام يف اتيلند فيبل  حواي  ىل تسعة ماليني  11مس تخديم اإ تقريبًا من عدد مليواًن، ببامن يصل عدد مس تخديم تويرت اإ

 مليون نسمة. 69الساكن البال  حنوًا من 

دارة امللكية الفكرية )الإدارة( بتايلند أأمهية التصالت الإلكرتونية، مبا يف ذكل ش باكت التواصل  .3 وقد أأدركت اإ

 2014لإدارة س نة واس تحدثت ا الاجامتعي، ابعتبارها أأداة لتوعية معوم امجلاهري ابمللكية الفكرية وتع ي  معرفهتم ابملوضوع.

لكرتونية. ىل  خطة لإرساء احرتام امللكية الفكرية وتعممي معلومات ومعارف بشأأن امللكية الفكرية عرب عدة قنوات اإ واستنادًا اإ

نس تغرام وتويرت ويوتيوب  هذا اخلطة، وظفت الإدارة عىل وجه التحديد ش باكت تواصل اجامتعي متنوعة مثل فبس بوك واإ

دارة من أأجل تعممي معلومات وأأخبار وأأنشطة ومحالت ذات صةل ابمللكية الفكرية بني واملواقع الإلكرتونية  التابعة لالإ

لكرتونية جديدة تتيح للمؤسسات التجارية والرشاكت الصغرية  مس تخديم الش باكت الإلكرتونية. كام طورت الإدارة مرافق اإ

ىل معلومات مفيدة لتسويق امللكية الفكرية.واملتوسطة واملستمثرين واملبدعني والباحثني ومعوم امجلاهري الوص  ول اإ

 التوعية ابمللكية الفكرية عرب ش باكت التواصل الاجامتعي يف اتيلند اثنيًا.

 صفحة فبس بوكأألف. 

وقد أأطلقت الإدارة صفحهتا عىل فبس بوك  متثل صفحة الإدارة عىل فبس بوك أأحد قنواهتا املهمة للتواصل الإلكرتوين. .4

وُصنفت  أألف. 200مرات التعبري عن الإجعاب بصفحة الإدارة ومتابعهيا عىل فبس بوك حاليًا أأكرث من  ويبل  عدد .2015س نة 

حدى جواز  ش باكت  100من بني أأمه  2017صفحة الإدارة عىل فبس بوك س نة  صفحة عىل فبس بوك يف اتيلند، كام فازت ابإ

 التواصل الاجامتعي التايلندية. 

مني ومتابعني لصفحة الإدارة عىل فبس بوك ملواد من معلومات امللكية الفكرية ويكرث نرش ومشاركة الإدارة ومس تخد .5

وميكن القول بأأن صفحة الإدارة عىل فبس بوك متثل منتداًي نشطًا وفعاًل ملشاركة معلومات امللكية  وأأخبارها وأأنشطهتا ومحالهتا.

 لصةل ابمللكية الفكرية بني معوم امجلاهري.الفكرية وتبادلها، فضاًل عن تعممي الأنشطة والفعاليات والندوات ذات ا

وكثريًا ما توظف الإدارة الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو يف صفحهتا عىل فبس بوك وموقعها الإلكرتوين لتوصيل  .6

معلومات امللكية الفكرية لكوهنا جذابة ومساعدة عىل تبس يط مسائل امللكية الفكرية املعقدة اليت يصعب عىل معوم امجلاهري 

 استيعادها يف العادة.

 ومن أأمثةل ذكل ما ييل: .7

لكرتونيةأأنشأأت الإدارة رسامً بيانيًا عن  – ونرشهتا عىل صفحة الإدارة عىل  الأنشطة امخلسة اليت تُعترب قرصنة اإ

 فبس بوك؛

اخملاطر العالية للربجميات اخلببثة الناش ئة عن ونرُشت يف صفحة الإدارة عىل فبس بوك رسوم بيانية بشأأن  –

عداد حتالف برامج الأعامل اس تخدام برامج مقرصنة وم ااي اس تخدام الربامج احملمية فحق املؤلف ، ويه من اإ

BSA. 
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 (DIP_THAILANDتويرت )@ ابء.

من ش باكت التواصل الاجامتعي الأخرى املس تخدمة لتعممي معلومات امللكية الفكرية بني معوم امجلاهري منذ س نة  .8

وتششئ الإدارة بشلك عام  أألف متابع. 12وحلساب الإدارة عىل تويرت حاليًا أأكرث من  .حساب الإدارة عىل تويرت 2015

لع عدة  رسائل تتعلق مبسائل وفعاليات وأأنشطة هممة تتعلق ابمللكية الفكرية وتتواصل مع معوم امجلاهري عرب التغريدات. وتطَّ

عالمية يف اتيلند عىل هذه الرسائل وتوسع نطاق نرشها ابنت  ظام.منافذ اإ

نس تغرام جمي.  اإ

نس تغرام لتعممي أأخبار ومعلومات تتعلق ابمللكية الفكرية والتعريف ابلأنشطة منذ س نة  .9 بدأأت الإدارة يف اس تخدام اإ

نس تغرام نفس الرسوم البيانية ومقاطع  .1500، وبل  عدد متابعهيا عليه حاليًا حنوًا من 2016 وبشلك عام، تشرش الإدارة عىل اإ

 يف صفحهتا عىل فبس بوك.الفيديو املس تخدمة 

دارة ) دال.  (WWW.IPTHAILAND.GO.THاملوقع الإلكرتوين لالإ

نس تغرام لتعممي أأخبار ومعلومات تتعلق ابمللكية الفكرية والتعريف ابلأنشطة منذ س نة  .10 بدأأت الإدارة يف اس تخدام اإ

نس تغرام نفس الرسوم البيانية ومقاطع وبشلك عام، تشرش الإدارة ع .1500، وبل  عدد متابعهيا عليه حاليًا حنوًا من 2016 ىل اإ

 الفيديو املس تخدمة يف صفحهتا عىل فبس بوك.

ىل اخلدمات الإلكرتونية اليت تقدهما، مما ميك ِن الأفراد والرشاكت من الوصول  .11 كام يتيح موقعها الإلكرتوين هذا الوصول اإ

ىل تكل اخلدمات يف أأي وقت ومن أأي ماكن من لالل التوصيل ابلإنرتنت، وذكل اتساقًا مع الس ياسة الوطنية لالقتصاد  اإ

 .4.0اتيلند الرمقي 

وتتضمن اخلدمات الإلكرتونية اليت تقدهما الإدارة نظام الإيداع الإلكرتوين لتسجيل العالمات التجارية والرباءات  .12

وتشمل اخلدمات  دارة.والرسوم والامنذج الصناعية وحقوق املؤلف، مما يرحي املودع من تقدمي نسخ ورقية من الواثئق لالإ 

دارة ما ييل:  الإلكرتونية الأخرى املتاحة من لالل املوقع الإلكرتوين لالإ

 سوقًا تُعرض فهيا جمااًن لدمات رشاء منتجات امللكية الفكرية وبيعها؛ –

 وتعلامً عن بعد مفتوحًا لأي خش  هم م بتحسني فهمه للملكية الفكرية؛ –

جاابت رسيعة عن الأس ئةل وحماداثت مبارشة تتيح للناس وصوًل  – ىل موظفي ادلمع للحصول عىل اإ فوراًي اإ

 املتعلقة ابمللكية الفكرية؛

لكرتونية وجمالت  – لكرتونية تضم مصادر معرفية كثرية بشأأن امللكية الفكرية من لالل كتب اإ ومكتبة اإ

لكرتونية.  اإ

 أأساليب التواصل اثلثًا.

 ت التواصل الاجامتعي، وتتضمن تكل الأساليب ما ييل:وظفت الإدارة أأساليب كثرية لإجناح اس تخداهما لش باك .13



WIPO/ACE/13/4 
20 
 

 اختيار املواضيع املطروحة للنقاش عرب ش باكت التواصل الاجامتعي أألف.

ومع ذكل، فكثريًا ما  تتعلق عدة موضوعات مما يدور حوهل مناقشات حامية يف اجملمتع التايلندي ابمللكية الفكرية. .14

ومه يتناقشون أأحيااًن حول مسائل تتعلق ابمللكية الفكرية بشلك غري  ة وحاميهتا.تلتبس عىل الناس أأنواع امللكية الفكري

آراء غري حصيحة وتعمميها بشلك رسيع.  حصيح، لاصة عرب الإنرتنت، حيث ميكن نرش أ

وترصد الإدارة املوضوعات ذات الصةل ابمللكية الفكرية اليت تدور حولها مناقشات حامية وتطرهحا للنقاش عىل  .15

تواصل الاجامتعي القوية اخلاصة دها، مثل فبس بوك وتويرت، مس تخدمًة هذه الش باكت مكنتدى لتقدمي املعلومات ش باكت ال 

الصحيحة عن امللكية الفكرية لعموم امجلاهري، مما يشجع الناس عىل زايرة ش باكت التواصل الاجامتعي اخلاصة ابلإدارة 

 للحصول عىل معلومات دقيقة عن امللكية الفكرية. 

 تبس يط مسائل امللكية الفكرية .ابء

ىل حٍد ما، لاصة يف بعض اجملالت. .16 وتطرح الإدارة هذه املسائل بشلك  تتسم مسائل امللكية الفكرية ابلتعقيد اإ

طالق هذه  بس يط يسهل فهمه ابس تخدام الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو. ىل ذكل، تتخري الإدارة توقيت اإ وابلإضافة اإ

 تضمن أأكرب عدد من مرات ادلخول عرب ش باكت التواصل الاجامتعي.الأدوات بعناية فحيث 

 التحالفات من أأجل الانتشار الاجامتعي جمي.

نشاء احملتوى الإلكرتوين املتعلق ابمللكية الفكرية، بل تبين أأيضًا عالقات مع هجات أأخرى مشهورة  .17 ل تكتفي الإدارة ابإ

ىل مشاركة الأخبار واملعلومات واحملتوايت املتعلقة ابمللكية  توصالً  ،وفاعةل مؤثرة عىل ش باكت التواصل الاجامتعي بذكل اإ

 ومن هذه اجلهات املؤثرة الأساس ية: الفكرية عىل نطاق أأوسع بني معوم امجلاهري.

– Sudlokomteen  مليون متابع؛ 2.87)صفحة عىل فبس بوك( لها 

 مليون متابع؛ 1.97)صفحة عىل فبس بوك( لها  Drama-addictو –

 مليون متابع؛ 1.10)صفحة عىل فبس بوك( لها  Nut.pedو –

 أألف متابع؛ 220)صفحة عىل فبس بوك( لها  Dramalawyerو –

 أألف متابع؛ 717)صفحة عىل فبس بوك( لها  Gluta Storyو –

 أألف متابع؛ 216)تويرت( هل  yowareو@ –

 أألف متابع؛ 163)تويرت( هل  khaosonو@ –

 أألف متابع؛ 35)تويرت( هل  mybraceteethو@ –

 .أألف متابع 20)تويرت( هل  9tanaو@ –
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 اخلالصة رابعًا.

اكنت الإدارة قبل اس تخدام ش باكت التواصل الاجامتعي توي اهامتمًا كبريًا للأنشطة الفعلية للتوعية ابمللكية الفكرية  .18

أأخبار  من قبيل عقد الندوات وتقدمي املعلومات من لالل ماكتب الرتخي  التكنولويج واس تخدام الوسائط التقليدية مثل

 التليف يون والصحف لزتويد معوم امجلاهري ابملعلومات.

ومبجرد حتقق الأثر الهائل لش باكت التواصل الاجامتعي يف اتيلند، أأدركت الإدارة أأمهيهتا ورشعت فورًا يف  .19

ومس تخديم اس تخداهما، متخذة من ذكل اسرتاتيجية نشطة للتواصل مع مجموعات مس هتدفة جديدة مثل املراهقني والطالب 

وقد أأثبتت النتاجئ، مثل عدد متابعي صفحة فبس بوك وغري ذكل من التفاعالت امجلاهريية، أأن الأساليب الإلكرتونية  الإنرتنت.

دارة أأن تدير أأدوات التواصل الاجامتعي هذه فحمكة، مس مترًة  اليت اتبعهتا الإدارة اكنت قوية وفعاةل. نه من الأمه لالإ وابلتاي فاإ

 ومات وحمتوايت جيدة حىت تمتكن من توصيل رسالهتا للمجموعات املس هتدفة بشلك مبارش وفعال.يف تقدمي معل
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 الأمريكيةمحالت توعية امجلهور ابمللكية الفكرية يف الولايت املتحدة 

مسامهة أأعدها الس يد بيرت، ن، فولر، مستشار رئبيس، مكتب الشؤون الس ياس ية وادلولية، مكتب الولايت املتحدة 

 *الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، أألكساندراي، فرجينيا، الولايت املتحدة الأمريكية

 

 ملخ 

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وامحلالت الاسرتاتيجية الألرية والراهنة واخملطط لها يف الولايت  تلخ  هذه الوثيقة أأنشطة اإ

املتحدة الأمريكية، ول س  ام تكل اليت تنظمها الواكلت احلكومية الأمريكية أأو تكل اليت تنفذها برشاكة مع واكلت حكومية. 

تحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، ج ئيًا، ابلطلبات الألرية املقدمة للجنة الويبو واسرتشد مكتب الولايت امل 

نفاذ وصخطط حاليًا لتنفيذ محةل توعية تتعلق ابلسلع املقّلة. وس يطلق مكتب الولايت املتحدة  الاستشارية املعنية ابلإ

أأمام الش باب وطلبة املدارس الثانوية وطلبة اللكيات وعامة الناس الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية مسابقة فيديو تفتح 

جراء هذه املسابقة يف صيف  بشأأن هذا املوضوع. ويتوقع مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية اإ

نفاذ.2018عام  وسوف تس تخدم املشاراكت  ، ومن املنتظر أأن تكون يف طور التنفيذ لالل ادلورة الثالثة عرشة للجنة الإ

الفاز ة كج ء من محةل توعية أأوسع نطاقًا سبنفذها مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية عىل امتداد 

 العام املقبل. 

 أأحدث امحلالت -أأولً 

 محالت مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية -أألف

الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، مس تلهامً ج ئيًا ابمحلالت الإبداعية اليت  أأعطى مكتب .1

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وامحلالت الاسرتاتيجية يف  نفاذ، أأولوية لتحليل وتقيمي أأحدث أأنشطة اإ عرضت قبل دورة جلنة الإ

واكلت احلكومية الأمريكية دهدف حتديد أأي امحلالت يه أأجدى وملاذا، الولايت املتحدة، ول س  ام تكل اليت نظمهتا ال

 ولتحديد س بل الاس تفادة بطريقة أأفضل من موارد الواكةل من أأجل شن محالت يف املس تقبل.

آخر مرة نفذ فهيا مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية محةل واسعة لتوعية امجلهور  .2 واكنت أ

. ومن أأجل تنفيذ هذه امحلةل، أأبرم مكتب الرباءات والعالمات التجارية رشااكت مع متحف 2009-2007لكية الفكرية يف ابمل 

عالانت لتوعية امجلاهري ومحةل مطبوعة بعنوان "الرتاع  مشاهري اخملرتعني الوطنيني وهيئة الإعالانت بشأأن لدمة عامة لالإ

يل اجلديد من الأطفال يف الالرتاع والابتاكر. واتذت امحلةل شلك مسابقة لإرشاك اجل  (Inspiring Invention)ملهم" 

ىل منح جواز   فتحت أأمام مجموعات املدارس عىل املس توايت الأسايس واملتوسط والعاي يف مجيع أأحناء البّل. وابلإضافة اإ

اتحة املشاركة الفاز ة لو  نتاج فيديوهات وتسجيالت صوتية متت اإ سائط الإعالم يف مجيع أأحناء البّل. تشمل برامج وأأهج ة اإ

بالغ الأطفال عن كيفية حامية  ىل جعل الالرتاع وتطوير أأفاكر جديدة ج ءًا من حياة الأطفال الأمريكيني، واإ وتسعى امحلةل اإ

                                         
*

آراء املؤلف ول تعكس ابلرضورة وهجات نظر الأمانة العامة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.   الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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ىل  الالرتاعات برباءات وعالمات جتارية وأأشاكل أأخرى من حقوق امللكية الفكرية. ورك ت امحلةل يف البداية عىل الوصول اإ

عامًا، دهدف تشجيعهم عىل مواصةل الالرتاع والابتاكر كج ء من تعلميهم، ويف  11و 8الأطفال اذلين ترتاوح أأعامرمه بني 

آذار/مارس  15طفل عىل موقع امحلةل عند اختتاهما يف  85000مساراهتم املهنية لحقًا. ومت تسجيل ما ي يد عىل   .2009أ

عالانت مطبوعة وعىل الراديو ويف فيديو  "Lost Cat Magnet"وحتمل املشاركة الفاز ة عنوان  .3 وظهرت يف شلك اإ

 وزعت يف الولايت املتحدة يف وسائط الإعالم املطبوعة واملرئية. 

 

 
Lost Cat Magnet Still Image Advertisement 

ومؤخرًا، رك  مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عىل شن محالت تعكس الواقع احمليل بقدر أأكرب  .4

طالق محةل بعنوان "الأدوية  يف الأسواق ادلولية من لالل الربانمج الإقلميي امللحق ابمللكية الفكرية. واكن من بني الأمثةل اإ

اتيلند من قبل املكتب امللحق ابمللكية الفكرية التابع ملكتب الولايت املتحدة  يف (Fake Drugs Kill)املقّلة تقتل" 

آس يا يف أأواخر عام  ، اليت نفذت ملدة شهرين يف الأماكن واملواقع اليت 2015للرباءات والعالمات التجارية لفائدة جنوب رشق أ

يلند. وأأطلقت امحلةل لالل حلقة دراس ية تراتدها نس بة عالية من الس ياح، وكذكل يف أأكرب مطار دوي يف ابنكوك، ات

آمنة.  معومية، مت تنظميها ابلشرتاك مع مجعية الصيادةل يف اتيلند، ومجعية مستشفى ابنكوك اخلاص والرشاكة من أأجل أأدوية أ

ذاك ء وعي وابس تخدام شعار "الأدوية املقّلة تقتل" يف امللصقات والإعالانت، مصمت هذه امحلةل احملددة الأهداف ل ايدة اإ

الس ياح الأجانب اذلين ي ورون اتيلند بأأن حصهتم تتعرض للخطر برشاهئم لأدوية مقّلة من صيدليات غري مرخ  لها 

والبائعني يف الشوارع. ومتت ادلعاية للحمةل ابس تخدام لفتات وشاشات رمقية يف الأماكن واملواقع اليت يراتدها عدد كبري من 

 ادلوي عند مدلل املهاجرين وامجلارك ومناطق اس تالم الأمتعة وأأماكن التسوق يف الس ياح، مبا فهيا مطار سوفارانمويب

قلمي شونبوري وش يان  يم.  ابنكوك واباتاي سبيت واإ
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ىل أأقىص حد وعىل املقميني كذكل.  .5 وحددت الأماكن املس هتدفة من أأجل عرض الرساةل عىل الس ياح الأجانب اإ

مليون مرة حسب التقديرات،  40.5يف مجيع خمتلف الأماكن، وشوهدت  مرة 412703وعرضت ملصقات امحلةل ما مجموعه 

دون الألذ يف الاعتبار نرش أأي وس يط من الوسائط الاجامتعية للرساةل يف يوتبب وعرب املوقع الش بيك لسفارة الولايت 

 املتحدة وحسادها عىل فبس بوك وتويرت.

 
Fake Drugs Kill Poster Advertisements 

الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية محالت دولية أأخرى عن طريق الربانمج الإقلميي امللحق وشن مكتب  .6

ابمللكية الفكرية واستشارته واكلت حكومية ومنظامت أأخرى، من قبيل مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية املنظمة، 

 بشأأن محالت توعية عامة أأخرى.

 لأمريكيةمحالت أأخرى للحكومة ا-ابء

دارة امجلارك وحامية احلدود، اليت ششت محةل  .7 اضطلعت واكلت حكومية أأمريكية أأخرى فحمالت حديثة، مبا فهيا اإ

. واس هتدفت محةل التوعية والتثقيف لإدارة امجلارك املسافرين ادلوليني يف س تة 2017أألرية لالل مومس التسوق يف عام 

تميور وش ياكغو ودلس/فورت ورث ولوس أأجنلس ونيويورك وواش نطن دي يس مطارات دولية يف الولايت املتحدة يف ابل 

ىل الآاثر  (Fake Goods, Real Dangers)حتت شعار "سلع مقّلة، خماطر حقيقية"  وأأعدت امحلةل لشد الانتباه اإ

امحلةل ابلأساس شلك املزتايدة لرشاء سلع مقّلة، مبا فهيا فقدان وظائف الأمريكيني ودمع الأنشطة الإجرامية، واتذت هذه 

نرتنت مصاحبة  عالانت مطبوعة ورمقية وكذكل صفحة اإ  .http://www.cbp.gov/FakeGoodsRealDangersاإ

http://www.cbp.gov/FakeGoodsRealDangers
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Sample Fake Goods. Real Dangers. Poster Advertisement 

الولايت وحكومات حملية، محالت مكتب معدة مدينة نيويورك وتشمل محالت شهرية أأخرى نظمهتا حكومات  .8

وكذكل رشااكت بني القطاعني العام واخلاص قامت بني احلكومات البّلية وحكومات الولايت ومكتب املساعدة القانونية 

نفاذ لشؤون الهجرة وادليوان ومرك  التشس يق الوطين حلقوق امل  لكية الفكرية والواكةل التابع لوزارة العدل الأمريكية وهيئة الإ

الأمريكية للتمنية ادلولية. ومن بني رشااكت القطاع اخلاص يف هذه الربامج، اجمللس الوطين ملنع اجلرمية، والتحالف ادلوي 

ات ملاكحفة التقليد وامجلعية الأمريكية لقطاع الأفالم السبامنئية. وتمكن أأكرب امل ااي لإقامة رشااكت مع مجعيات الصناعة ومجموع

ماكنية توس يع نطاق امحلالت من لالل الإشهار، ول س  ام عرب الوسائط الاجامتعية، حيث أأن لهذه  أأحصاب املصلحة، يف اإ

 املنظامت يف أأغلب الأحيان عدد أأكرب من املتابعني ابملقارنة مع واكلت احلكومة الأمريكية.

 امحلالت الراهنة/اخملطط لها اثنياً 

لهتا حكومة الولايت املتحدة يف املايض، حدد مكتب الولايت املتحدة للرباءات عقب اس تعراض اجلهود اليت بذ .9

ىل جتديد اجلهود ملاكحفة رسقة امللكية الفكرية والتقليد، الذلين يس هتدفان السوق احمللية  والعالمات التجارية احلاجة اإ

ىل طلبات عامة س متكن من تثقيف عام واملس هتلكني عىل الإنرتنت احملليني بوجه لاص. وسبنفذ ذكل من لالل محةل تس  تند اإ

 أأفضل مجلهور أأوسع، مع الاس تفادة من املوارد ادلاللية احملدودة اخملصصة لهذا النوع من املبادرات.

، للامتس 2018ووفقًا ذلكل، س يطلق مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية مسابقة يف أأواخر يوليه  .10

عالانت قصرية حول مو  ضوع التقليد ومنحها جواز ، مع دعوة واكلت حكومية أأخرى وواكلت حملية وواكلت الولايت اإ

ىل الرتوجي لهذه املسابقة وامحلةل العمومية النامجة عهنا. وسوف تفتح املسابقة أأمام الش باب وطلبة اجلامعات  والقطاع العام اإ

ىل اختيار مشاركة واحدة ابلفيديو أأو أأكرث  واللكيات وامجلهور. وصخطط مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اإ

دماهجا يف محةل عامة أأكرب ملاكحفة التقليد يف أأواخر عام  . وسوف تعرض م يد من 2019وأأوائل عام  2018من أأجل اإ

ل ادلورة الثالثة عرشة املعلومات بشأأن اجلهود اليت يبذلها حاليًا مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية لال

نفاذ.  للجنة الإ
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 مرشوع مدن الأصاةل

عداد الس يد هوزيه أأنتونيو مورينو اكمبوس ، مدير عام الرابطة الإس بانية محلاية العالمات التجارية )أأندميا(، مسامهة من اإ

يطاليا، والس يدة  ندياكم(، ميالنو، اإ س بانيا، والس يد لكوديو بريغون ي، مدير عام معهد س نرتوماراك ملاكحفة التقليد )اإ مدريد، اإ

 * دلفني رسفايت، مدير عام احتاد املصنعني )يونيفاب(، ابريس، فرنسا.

 ملخ 

س بانية تعىن فحامية العالمات التجارية يس هتدف مدن ا يطالية واإ لأصاةل مرشوع توعوي من تنفيذ مؤسسات فرنس ية واإ

ىل حامية املنتجات الأصلية والتجارة احمللية ضد توزيع السلع املقّلة وبيعها، وذكل عن طريق اس تحداث  التوعية ابحلاجة اإ

وميكن للمدن  مع العالمات التجارية والتجارة احمللية فحاميهتا من التقليد.عالمة متيزي ميكن اس تخداهما للمدن اليت تششط يف د

املهمتة أأن تصبح "مدن أأصاةل" من لالل توقيع مذكرة تفامه تعبريًا عن اس تعدادها للتعاون مع تكل املؤسسات الثالث بغية 

 تبادل أأفضل املامرسات يف ضبط الاضطالع فحمالت توعية وتدريب الرشطة احمللية والتعاون مع "مدن أأصاةل" أأخرى يف

كام يس هتدف هذا املرشوع، اذلي اكن مموًل يف أأول الأمر من املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق  املنتجات املقّلة.

يطاليا، وهو يربط حاليًا بني مدن  س بانيا واإ امللكية الفكرية، تكوين ش بكة من املدن اليت تراعي امللكية الفكرية يف فرنسا واإ

 ما وابريس وترشفيا ومالقة وأألياكنيت.رو

 مقدمةأأوًل. 

لالل املنتدى الأورويب للملكية  2014انطلقت الرشارة الأوىل ملرشوع مدن الأصاةل مبدينة ابريس يف شهر فرباير  .1

ت عامًة، الفكرية، واكن ذكل حتديدًا يف اجامتع بني ممثيل ثالث مؤسسات وطنية تعىن فحامية العالمات التجارية من التعداي

وعىل الأخ  من توزيع املنتجات املقّلة وبيعها، وهذه املؤسسات يه احتاد املصنعني )يونيفاب( بفرنسا ومعهد س نرتوماراك 

س بانيا.  يطاليا ورابطة حامية العالمات التجارية )أأندميا( ابإ ندياكم( ابإ  ملاكحفة التقليد )اإ

ميااًن راخسًا فحامية العالمات التجارية والرشاكت والتجارة واكنت الفكرة بس يطة للغاية مدارها عىل وجود بّلايت ت .2 ؤمن اإ

ويشبغي لأحصاب احلقوق ورابطاهتم متيزي املدن اليت تتبع هذه  احمللية من املنافسة غري العادةل النامجة عن بيع سلع مقّلة.

 الس ياسة من لالل اس تحداث عالمة اعامتد "مدينة أأصاةل".

 الفرضياتاثنيًا. 

ىل املواطنني، ويشمل ذكل بطبيعة احلال أأسواق الشوارع.للأسواق  .3 ىل املدن واإ ذا تتبعنا  أأمهية حيوية ابلشس بة اإ واإ

أأصول معظم املدن الأوروبية وجدان أأن السبب الأصيل لإنشاء لك مهنا اكن احتضان معارض وأأسواق اكنت تقام عند 

 تقرة. مفرتقات طرق فتطورت حىت أأصبحت يف هناية املطاف مداًن صغرية مس  

                                         
*

آراء املؤلف  آراء أأمانة الو  نيالآراء الواردة يف هذه الوثيقة أ  يبو أأو ادلول الأعضاء فهيا.ول تتطابق ابلرضورة مع أ
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ليه القرار ف ام يشرتي وأأين  .4 وللمواطن يف عاملنا اليوم دور حموري يف اخليارات املتعلقة ابلس هتالك، حيث يرجع اإ

كام أأن هل اخليار احملض بني الرشاء من  يشرتيه ومىت يشرتيه سواء اكن ذكل من ابب سد الاحتياجات اليومية أأو لالس متتاع.

ل كرتونية، وبني رشاء املنتجات ذات عالمات جتارية أأو غريها، وبني رشاء منتجات متجر حقيقي رشعي أأو منصة جتارة اإ

 أأصلية أأو مقّلة.

وتت  السلطات البّلية عادًة بتنظمي ما يقع يف نطاقها اجلغرايف من جتارة،  والإدارة العامة الأقرب للمواطن يه بّليته. .5

ىل ذكل.سواء اكنت يف متاجر حقيقية أأو أأسواق شوارع أأس بوعية أأو أأس يكولويج وما اإ وقد حتمك اللواحئ التنظميية  واق طعام اإ

اليت تطبقها السلطات احمللية أأوقات العمل والأماكن اليت جيوز بيع السلع فهيا واستيفاء السلع للمتطلبات القانونية، مبا يف ذكل 

 حمللية.وتقع انهتااكت تكل املتطلبات عادًة مضن حدود البّلايت ا قوانني امللكية الفكرية.

عامل العالمات  .6 ىل نفس النتيجة: أأن للبّلايت دور حيوي يف المتكني من اإ آنفًا اإ وتؤدي مجيع الاعتبارات املذكورة أ

 التجارية ملا وضعت هل وحاميهتا من التعدايت، ول س  ام توزيع السلع املقّلة وبيعها.

 رشوعامل اثلثًا. 

ندياكم ويونيفاب من لرباهتا  .7 ىل أأن مثة بّلايت ل تضع امحلاية من التقليد مضن للصت مؤسسات أأندميا واإ الطويةل اإ

 أأولوايهتا، ببامن تعترب بّلايت أأخرى تكل امحلاية من املقومات الأساس ية محلاية جتارهتا احمللية من أأي شلك من أأشاكل التعدي

ة، بل تشمل كذكل حامية الصحة وأأن نتيجة اتباعها لهذه الس ياسة ل تقترص عىل حامية العالمات التجارية والتجارة احمللي

 العامة والأمن العام، ووجود مساحات عامة مشرتكة لالية من البائعني غري القانونيني، بل وصورة مدهنا.

ميااًن مهنا بأأن هذه يه الس ياسة القومية اليت يشبغي  .8 وحتمي هذه البّلايت من النوع الثاين العالمات التجارية والتجارة اإ

قد ارتأأت املؤسسات الثالث أأنه يشبغي الإعراب عن التقدير للصناعات الأصلية من لالل الإشادة دهذه ومع ذكل، ف اتباعها.

 اجلهود بأأسلوب مناسب.

وقد أأطلق املرصد الأورويب للتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية التابع ملكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية  .9

وتقدمت  لكية الفكرية وماكحفة التقليد، معطيًا أأولوية للأنشطة املتعلقة ابلبّلايت،برانجمًا لمتويل أأنشطة التوعية فحقوق امل 

حدى هذه املنح. ندياكم ويونيفاب بطلب مشرتك للحصول عىل اإ مرشوعًا قُدمت لها  120ومل يقع الاختيار من بني  أأندميا واإ

ل عىل   مرشوعًا اكن مهنا مرشوع مدن الأصاةل.  11طلبات اإ

 مرشوع مدن الأصاةل أأهدافرابعًا. 

 تس هتدف املؤسسات الثالث بتنفيذها العميل ملرشوع مدن الأصاةل حتقيق ثالثة أأهداف رئبس ية: .10

شادة ابلبّلايت املشهورة بششاطها لصاحل التجارة الأصلية وماكحفة توزيع  – اس تحداث شعار ميثل عالمة ممزية لالإ

ذكل الشعار يف صفحاهتا الإلكرتونية املؤسس ية وخطاابهتا  السلع املقّلة وبيعها، حيث ميكن لتكل البّلايت اس تخدام

 وهذا هو الشعار: الرمسية ومستنداهتا.
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ندياكم ويونيفاب – وبني املدن الراغبة يف اكتساب صفة "مدن الأصاةل" بغية  وتوقيع مذكرة تفامه بني أأندميا واإ

ىل ذكل. جراءات ضبط املنتجات املقّلة وما اإ  تنفيذ محالت توعية وتدريب الرشطة احمللية وحتسني اإ

والإيطالية والإس بانية تعقد اجامتعات لتبادل املامرسات اجليدة  الفرنس يةوتكوين ش بكة من "مدن الأصاةل"  –

 ة التقليد.وتتعاون عىل ماكحف

 الأنشطة الأوىللامسًا. 

م العرض الرمسي ملرشوع مدن الأصاةل يف شهر سبمترب  .11 مبدينة اكن الفرنس ية، كام أأذيع أأمر املرشوع منذ  2015قُد ِ

 ذكل احلني يف كثري من املدن واملؤسسات.

س بانيا، ُعرض مرشوع مدن الأصاةل أأوًل عىل ائتالف املدن واملقاطعات الإس بانية .12 وعىل الرابطة الاكاتلونية  ففي اإ

رسال خطاابت لعمد أأكثف املدن ساكاًن، ُعقدت اجامتعات مع بّلايت كثرية، مهنا بّلايت  للبّلايت. ثر اإ وبعد ذكل، واإ

شبيلية وأأوفييدو وخيخون ول كورونيا والبس يط وقرصش ومالقة وأألياكنيت وبلشس ية وسانتا كروث دي تيشرييفه وسانتااتندير  اإ

وأأما يف فرنسا، فقد ُعرض املرشوع عىل بّلايت  ا دي مايوراك وابلنثيا وبطليوس وشقوبية ولوغرونيو وقونكة.وبلباو وابمل

ابريس واكن ولو اكنيه وماندليو ل انبول وموغا وثيول سور مري وأأنتبب ومنتو ونبس وسان لوران دو فار وسان تروبزي 

يطاليا، ُعرض املرشوع عىل مدينة روما وحامك روما ووزارة التمنية ويف اإ  وفالوريس وفيلنوف لوبيه وجوا ي اب ومارس يليا.

 الاقتصادية.

وأأصبحت أألياكنيت الإس بانية أأول "مدينة أأصاةل"، وتعاقبت بعدها مدن أأعربت عن اهامتهماابملشاركة يف املرشوع مهنا  .13

 مالقة وابريس وروما وترشفيا. 

 سادسًا. املواد

ىل مذكرة التفامه وشعار .14 مدن الأصاةل، طورت املؤسسات الثالث عنرصين هممني لشرش املرشوع أأحدهام  ابلإضافة اإ

آخر محةل بعنوان الأصيل يدوم. معًا ضد املنتجات املقّلة ابللغات الثالث الإس بانية والإيطالية والفرنس ية. لكرتونية وال  صفحة اإ

والأنشطة اليت ميكن تنفيذها مضن  رشحًا للمرشوع، ومدنه، http://authenti-city.euوتضم الصفحة الإلكرتونية  .15

 املرشوع.
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صيل يدوم. وُدششت محةل  .16 ، حيث عُلقت لفتات للحمةل يف 2016رمسيًا يف شهر أأكتوبر  معًا ضد املنتجات املقّلةالأ

شبيلية وبرشلونة ومدريد. 2016الفرتة السابقة لأعياد امليالد س نة  ويف  يف حمطات القطارات الرسيعة يف بلشس ية ومالقة واإ

يطاليا، أأقميت  عالنية للحمةل يف شوارع روما. 1500اإ  9وأأما يف فرنسا فقد أأذيع أأمر امحلةل يف مرتو ابريس يف افرتة من  لوحة اإ

ىل   .2016نومفرب  13اإ

 

ويف العامل الرمقي، أأذيع أأمر امحلةل يف الصفحة الإلكرتونية ملدن الأصاةل ويف الصفحات الإلكرتونية لأعضائنا ومن لالل  .17

س بانيا. 4.2باكت التواصل الاجامتعي، لاصة فبس بوك، مما بل  أأكرث من ش   يطاليا واإ  مليون خش  يف فرنسا واإ
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 مس تقبل املرشوعسابعًا. 

وعىل الرمغ من متويل املرشوع أأول الأمر من املرصد الأورويب وتنفيذه لالل . لىق مرشوع مدن الأصاةل جناحًا ابهراً  .18

 املرشوع تتواىل. ، مفا زالت نتاجئ2016-2015سشيت 

وقد عرض مكتب الاحتاد الاورويب للملكية الفكرية عىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية دعامً من أأجل هذا  .19

 املرشوع، وأأعربت بعض هذه املاكتب الوطنية، مثل ماكتب أأملانيا ومالطة وبولندا، عن اهامتهما بتطوير املرشوع يف بّلاهنا.

أأقميت مائدة مس تديرة  يف برشلونة، 2017ة ادلولية للعالمات التجارية اذلي ُعقد س نة ولالل املؤمتر العاملي للمنظم .20

وأأعرب ملحق الولايت املتحدة  تعاملت مع مرشوع "مدن الأصاةل" ابعتباره عنرصًا أأساس يًا ملاكحفة املنتجات املقّلة.

ىل بالده.الأمريكية املعين ابمللكية الفكرية لالل اجامتع املائدة املس تديرة عن اه ن املنظمة ادلولية  امتم بنقل املرشوع اإ بل اإ

 للعالمات التجارية نفسها أأعربت عن اهامتم بتصدير املرشوع لارج نطاق الولايت املتحدة.

ىل  .21 ولالصة القول أأن مس تقبل املرشوع يبدو م دهرًا، حيث يتيح فرصة لش بكة مزتايدة من "مدن الأصاةل" تريم اإ

 بة وغري املتعادةل ملاكحفة التقليد.التعاون يف املعركة الصع 
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ذاكء الوعي فحقوق املؤلف بني صفوف التالميذ. - احرتام حقوق املؤلف!  اإ

رئبسة فرع الأعضاء يف امجلعية السويرسية حلقوق املؤلفني يف املصنفات املوس يقية  مسامهة أأعدهتا الس يدة الكوداي اكمف

(SUISAزورخي، سويرسا ،)*  

 لخ م

احرتام حق املؤلف مرشوع تربوي مصمته مخس رشاكت تس يري سويرسية من أأجل توعية الش باب بشأأن حق املؤلف وقمية 

ىل حق  16و 12ويقدم مرشوع احرتام حق املؤلف للمراهقني اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  .العمل الإبداعي عامًا مدلاًل تفاعليًا اإ

وبذكل ي م  وأألف التالميذ أأغنية مع الفنان اذلي تناقشوا معه بشأأهنا. املؤلف وجيري تنفيذه لالل ساعات الفصل الاعتيادية.

نتاج اليت ي واهجها الفنانون واملشهد الفين والثقايف يف سويرسا. ولبس هدف احرتام حق تعريفهم بطريقة ممتعة بظروف الإ

منا جعلهم يفهمون معل الفنانني املبدعني. وينفذ مرشوع احرتام حق املؤلف ملدة اثين  املؤلف هو تويف الش باب ابلهتديد واإ

ىل  239 قصة جناح حقيقية. ويف اجملموع، متت زايرة ما ي يد عىل ،عرشة عامًا عىل التواي  تلميذ. 39440مدرسة والوصول اإ

 مقدمة أأولً 

 PROLITTERISمن طرف  2006أأطلق مرشوع احرتام حق املؤلف يف عام  .1

، ويه مخسة رشاكت WISSPERFORMوSSA وSUISSIMAGE و SUISAو

 تس يري سويرسية، دهدف توعية الش باب بأأمهية احرتام حق املؤلف وقمية العمل الإبداعي.

 املعلومات الأساس ية اثنياً 

املرشوع يف وقت انترش فيه نقل امللفات عرب الإنرتنت وحصول  متت مبارشة .2

من هذه املصادر ابلأساس. ويف سويرسا، يعترب تزنيل احملتوى احملمي فحق م أأفالهم امه، وأأكرث فأأكرث،الش باب عىل موس يق

ن اكن املصدر غري قانوين. بيد أأن التحميل مم  املوس يقى والأفالم عىل  العديد من الش باب أأاتحوانوع. ومبا أأن املؤلف قانونيًا، واإ

جراءات عىل وجه الاس تعجال.  ش باكت تقامس امللفات )من غري قصد يف أأغلب الأحيان(، أأصبح من الالزم اتاذ اإ

وميثل الش باب مجموعة مس هتدفة تكتيس أأمهية ابلغة، وتص  الرشاكت ادلولية مزيانيات خضمة لس تقطادهم  .3

محالت وجولت من غري املمكن بذكل أأن تنظم  ابلشس بة لرشاكت التس يري، اليت اكن هو ذاتهمر عة، ومل يكن الأ مكجمو 

ىل  جياد أأساليب أأقل تلكفة للوصول لهذه اجملموعة املس هتدفة. واكن تعريفية عىل نطاق واسع. وابلإضافة اإ ذكل، اكن ل بد من اإ

 املؤلف ولاصة التعلمي الإعاليم يرتبط ابملسار ادلرايس.التعاون مع املدارس مفيدًا لأن مواضيع حقوق 

                                         
*

آراء املؤلف و    ابلرضورة وهجات نظر الأمانة العامة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. لبستالآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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 خطة معل عىل ثالث مراحل اثلثاً 

 كتبب املدرس أألف.

 يف سويرسا، تقع املسؤولية الأوىل عن التعلمي والتثقيف عىل عاتق الاكنتوانت. وتشسق .4

-اكنتون سلطة صنع الس ياسات 26ميثل مديرو و معلها عىل الصعيد الوطين.  هذه الألرية

(. ويف البداية، نرش كتبب CDIPاللجنة السويرسية ملديري الاكنتوانت املعنية ابلتعلمي )

عىل الأساتذة بتعاون مع اللجنة السويرسية  " A bon droit صفحة بعنوان " 16يتأألف من 

سس حق املؤلف وتطوره وتطبيقه ملديري الاكنتوانت املعنية ابلتعلمي، يقدم معلومات بشأأن أأ 

الفعيل يف جمال التعلمي. ووزع الكتيب عن طريق اللجنة السويرسية ملديري الاكنتوانت املعنية 

يف نسخة ابلتعلمي حرصاًي، ويه املؤسسة الوحيدة اليت دلهيا نفاذ مبارش مجليع املدارس: ونرش 

مدرس طلبات للحصول عليه. ومل يعد  70000مرتني عىل التواي وقدم ما ي يد عىل  مطبوعة

نرتنت عىل الرابط:  يطبع قط يف شلك وريق، وتتاح املعلومات للمدرسني عىل الإ

www.educa.ch. 

 أأدوات التعلمي  ابء.

شلك حصيفة لفائدة التالميذ ابلتعاون مع وبعد ذكل، مت طبع أأدوات ادلمع الرتبوي يف  .5

انرش متخص  يف هذا النوع من وسائط التعلمي. وتشمل اجلريدة أأخبار فنانني مشهورين 

عن العملية الإبداعية واحلياة اليومية للفنان وخمتلف جوانب حق املؤلف. وبفضل  يتحدثون

درسون دروسًا بشأأن هذا الوس يط التعلميي وأأوراق العمل ذات الصةل، ميكن أأن يعطي امل

حق املؤلف بطريقة مس تقةل يف املدارس، ومعمقة أأيضًا. ومل يعد هذا احملتوى متاحًا يف صيغة 

منا عىل الإنرتنت عىل الرابط   . //:www.respectcopyright.chhttpمطبوعة، واإ

 درس تفاعيل جمي.

ة، طور مرشوع احرتام حق املؤلف عىل حنو أأفضل من طرف أأخصايئ وفنان مشهور الذلين اتبعا ويف املرحةل الثالث .6

عطاء دروس حقوق املؤلف لساعة واحدة. ومينح مرشوع احرتام حقوق املؤلف مدلاًل تفاعليًا حلق املؤلف  هنجًا مسليًا يف اإ

دراس تنظمي احلدث ابجملان وهو يعترب كج ء من العمل عامًا. وميكن أأن تطلب امل 16و 12للتالميذ اذلين ترتاوح أأعامرمه بني 

 ادلرايس، وغالبًا ما ينفذ لالل الأسابيع اليت ي م التطرق فهيا للموضوع.
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نتاج  .7 وأألف التالميذ أأغنية ابلتعاون مع الفنان اذلي تناقشوا معه بشأأهنا. وتعلموا بذكل بطريقة مسلية بشأأن ظروف الإ

املشهد الفين والثقايف يف سويرسا. ولالل احلدث قدمت أأجوبة عن الأس ئةل التالية: هل ميكن تزنيل اليت يواهجها الفنانون و 

نصوص وصور وموس يقى عىل الإنرتنت ونقلها؟ ما اذلي ميكن أأن أأنرشه عىل الوسائط الاجامتعية بطريقة قانونية؟ كيف 

نتاج قرص مدمج أأو فيديو أأو ن  أأو يكسب الفنانون رزقهم ومما يكس بونه؟ ما اذلي جيب أألذه بعني الاعتب ار عند اإ

بداعي، وعىل سبيل املثال عندما يؤلفون نصًا يف املدرسة  صور؟ وابلتاي يصبح الش باب عىل وعي بأأنفسهم مكؤلفني لعمل اإ

 وأأنه ابعتبارمه مؤلفني، فهم يمتتعون بنفس حقوق النجوم.

 

دروسًا معدة بطريقة همنية ومشوقة ومبدعة. وتس تخدم ويتيح مرشوع حامية حقوق املؤلف للأساتذة والتالميذ  .8

ادلعامئ املوس يقية والألعاب والفاكهة لتوصيل املعلومات بشأأن حقوق املؤلف. والرساةل الأساس ية بس يطة ويه: احرتام 

جيابيًا الإبداع الفين وامللكية الفكرية واحرتام الفنانني املبدعني. وجتعل مشاركة فنانني مشهورين املدلل جذااًب أأ  كرث وتبقي جوًا اإ

جيايب، ويدوم  ويصبح من املقبول والأسهل أأكرث التعاطف معهم. وابلتاي يلقن التالميذ درسًا ينحت يف ذاكراهتم كحدث اإ

 بذكل ملدة أأطول.

جيابية يف املدارس ويف لك مناس بة والاهامتم فحق املؤلف مل يفرت. ويف اجملموع، متت زايرة ما ي .9  يد واكنت ردود الفعل اإ

يف العام املايض وحده. ولتحقيق توازن أأفضل يف املزيانية ابلشس بة خملتلف  49مدرسة حىت الآن، مبا فهيا  239عىل 

آن  منا لالل العديد من الفصول ادلراس ية املوازية يف أ املشاركني، مل تنظم الأحداث لارج الفصول ادلراس ية عىل انفراد، واإ

شااًب عىل  39440س نة الألرية، اطلع حواي  11. ويف 200و 70للتالميذ يرتاوح بني  واحد. وتبني التجربة أأن العدد الأمثل

 مسائل حقوق املؤلف.

 احرتام حق املؤلف اليوم رابعًا.

 زايدة الرتكزي عىل قمية العمةل الإبداعي أألف.

الفًا طفيفًا عام اكن عليه وبسبب العدد الكبري للعروض املتاحة حاليًا بطريقة قانونية عىل الإنرتنت، صختلف الوضع اخت .10

ذاكء وعي الش باب فحق املؤلف لأن الأعامل احملمية فحقوق املؤلف تتاح بطريقة  10يف  أأعوام املاضية. ومل تضعف أأمهية اإ

أأسهل أأكرث فأأكرث عىل الإنرتنت وأأصبحت الاس تعاملت املس تقبلية أأبسط. وعىل هذه اخللفية، واصلت رشاكت التس يري 

 فيذ مرشوع احرتام حق املؤلف، وحىت أأهنا تشدد الآن أأكرث عىل قمية العمل الإبداعي يف ادلروس. السويرسية امخلس تن 
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منا ابخللق وجعلهم قادرين  .11 ومل يكن هدف مرشوع احرتام حق املؤلف منذ البداية، هو تويف الش باب ابلهتديد، واإ

م حق املؤلف عىل ت ايد ثقافة التحميل احلر واملسأأةل عىل فهم معل الفنانني املبدعني. وترك  املناقشات الآن يف مرشوع احرتا

الرئبس ية املمتثةل يف قمية الثقافة، أأي "ما اذلي يناسبين خشصيًا؟". وبتسليط الضوء عىل العالقات املرتابطة يف صناعة الثقافة، 

جون املس تقبليون لأعامل تس تحرض مسؤولية لك خش . وينقل الفنانون الرساةل الأساس ية التالية يف املدارس: "أأن م املنت

فنانيمك املفضل؛ وأأن م مسؤولون ج ئيًا عىل ضامن أأن يمتكن الفنان/الفنانة من الاس مترار يف نرش موس يقى جديدة أأو كتاب 

 جديد أأو فيمل جديد.

 

 العمل مع الفنانني ابء.

قناع  .12 جيايب يف مرشوع احرتام حق املؤلف، يسهل نسبيًا اإ الفنانني املشهورين ابملشاركة يف مبا أأنه ي م اتباع هنج اإ

املرشوع. ويفضل الش باب بدون شك التواصل مبارشة مع الفنان، غري أأن العكس حصيح أأيضًا، ويكسب الفنانون جتربة 

جيابية ابلشس بة مجليع املشاركني.  هممة من التواصل خشصيًا مع معجبهيم من الش باب. ولهذا النوع من التعاون سامت اإ

 ىل املس تقبلالنظر اإ  لامسًا.

يتكيف مرشوع احرتام حق املؤلف ابس مترار مع الظروف الراهنة وحيمل سامت  .13

جديدة يف طياته. وسوف تنظم هذا العام مسابقة وطنية بعنوان "من كتب أأفضل قطعة 

راب؟". وسبتعاون الفصل الفاز  مع فنانني معروفني وس يحصل عىل تسجيل لأدائه. 

لية تتعلق فحق املؤلف عىل الإنرتنت ابلتعاون مع وعالوة عىل ذكل، س تطلق منصة تفاع 

 مجعيات عديدة.

 .http://www.respectcopyright.chط وتتاح امل يد من املعلومات عىل الراب

 []هناية الوثيقة
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