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اململكة املتحدة السنوي بشأن اجلرائم املتعلقة بامللكية املنهجية املتبعة يف إعداد تقرير 
  يف اململكة املتحدةأفضل املمارسات - الفكرية

ية الفكرية، مديرية إنفاذ  من إعداد تعلقة  شأن اجلرامئ ا تقرير  تحدة، فريق إعداد ا مللكيين فوغن ويل ديكن، اململكة ا ملج ب ل مل
ية الفكرية ية الفكرية،مللكحق املؤلف وحقوق ا تحدة  تب اململكة ا للملك   ∗ملمك

نة يفعرض ُتسـ اليتثالويقة تقدم هذه  .1 ثا م اTورة ا ية إلنفاذ ل شارية ا U ننة ت ملعللج يحملةس  إعداد تقرير ةتيج عن اسرتا
تحدة  ية الفكريةملاململكة ا تعلقة  شأن اجلرامئ ا نوي  مللكا مل ب بعة Tراسةسـ^  وال، لسـ ية ا تا نة   هتديدململهنج يد والقر صا لتقل

متع للرشاكت ية الفكرية(g واألفراد وا تعلقة  مللكاجلرامئ ا بادرات م) مل  .اكحفة ذm الهتديدمو

ية الفكرية تحدة  ية الفكريةتب اململكة ا تحدة  ية الفكريةتب اململكة ا تحدة  ية الفكريةتب اململكة ا تحدة  للملكتب اململكة ا للملكمك للملكمك للملكمك     ململململمك

ية الفكرية .2 تحدة  تب اململكة ا للملكإن  تعلقة وه) UK IPO (1ملمك ية الفكرية ا يل حقوق ا توىل  مل الواكv اليت  سج مللكت ت
تجارية ية والعالمات ا نا للرباءات والرسوم وال}ذج ا ع ها لص تب أيضا بدور ر�دي. منحو  يف جمال وضع ملكويضطلع ا

ية الفكرية  مللكياسات ا ية الفكرية –سـ تعلقة  مللك مبا يف ذm اجلرامئ ا تودعا مركز� –مل مسـ وإطارها القانوين، ويدير 
تعلقة  تحدةمللكية الفكرية ملللمعلومات ا نة . مليف اململكة ا تحدة 2003سـويف  تاكر يف اململكة ا U شأن مل، أفادت اTراسة  ب ب

ت ية الفكرية يف تزايد ملأن اجلرامئ ا شلك هتديدا خطريا –مللكعلقة  يةلرشاكت واحلكومةلي مما  تب اململكة –ن الربيطا مك ولكف  ّ ُ
ية الفكرية ب تحدة  للملكا ية الفكريةمل تعلقة  شأن اجلرامئ ا تحدة  ية األوىل للمملكة ا مللكوضع Uسرتا مل ب مل  من أجل حتديد 2تيج

نايم تبل موا�ة ذm الهتديد ا نة و. ملسـ ية يف  سـرشت Uسرتا تيج ُ يام مبا ييل2004ن  :لق وأكدت عىل رضورة ا

                                                
تإن اآلراء املعرب عهنا يف هذه الويقة يه آراء الاكبني وال تعك ∗ بوث  .يس لرضورة و�ة نظر األمانة أو اTول األعضاء يف الو
1 http://www.ipo.gov.uk 
2 http://www.ipo.gov.uk/ipcrimestrategy.pdf 
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تحدة؛ • شطة داخل اململكة ا مليق األ ن  تنسـ

ية الفكرية؛ • تعلقة  مللكوتقامس املعلومات ا  مل

ية الفكرية • تعلقة  مللكوإذاكء الوعي جلرامئ ا  .مل

3. تعلقة  تحدة املعين جلرامئ ا شئ بعد ذm فريق اململكة ا ملوأ مل مل نة ن سـية الفكرية يف  ثلني عن 2004لك مم وجيمع 
ناعالاحلكومة وواكالت اإلنفاذ و ية الفكرية (يلصقطاع ا ية ) مللكأحصاب حقوق ا تعلقة  ية اجلرامئ ا مللكللميض قدما سرتا مل تيج

ثالثة ية حمدثة . لالفكرية ومبحاورها ا ية خام ية وأطلقت اسرتا تعرضت هذه Uسرتا ّوا سـ يج يج تسـ ُت  يف 20153 –2011ُ
سطس ّوبني. 2011 غأ ية ت سق، وتقامس أفضل املامرسات، رضورةتيج Uسرتا ملن اإلنفاذ القامئ عىل املعلومات، والعمل ا

 .واحلاجة إىل إطار قانوين فعال

ية الفكرية تعلقة  تحدة املعين جلرامئ ا ية الفكريةفريق اململكة ا تعلقة  تحدة املعين جلرامئ ا ية الفكريةفريق اململكة ا تعلقة  تحدة املعين جلرامئ ا ية الفكريةفريق اململكة ا تعلقة  تحدة املعين جلرامئ ا مللكمللكمللكمللكفريق اململكة ا مل ململ ململ ململ     مل

تعلقة يتوىل  .4 تحدة املعين جلرامئ ا ملفريق اململكة ا ية الفكريةمل يذ )الفريق (4مللك ية تنف Ëمة  بÌتيجاسرتا شأن اجلرامئ لا ب 
ية الفكرية تعلقة  مللكا ية ثالثة، أال ويه مل يد تنسـيق سـ ويعمل عىل حماور أسا يجي ملوا�ة ا تقل�ود إجياد حل اسرتا لت

نة  ية الفكرية(صوالقر تعلقة  مللكاجلرامئ ا ية الفكريةوإذاكء الوأفضل املامرسات تقامس ، و)مل تعلقة  مللكعي جلرامئ ا ياس مل ق، و
ية الفكرية تعلقة  شأن اجلرامئ ا نوي  يق عرب إعداد تقريره ا شلك د مللكتوى هذه اجلرامئ  ملق ب سـ ب لسـ  .م

ية الفكريةوال يزال  .5 تحدة  للملكتب اململكة ا نذ ملمك م يضطلع بدور األمانة، ويرتأس الفريق  يل يورك، 2007َ يد  ج ا لسـ
تش اÔئب  رشطة ساسكس ملفا ية الفكرية يف للعام  تعلقة  سؤول عن اجلرامئ ا مللكوا مل رشطة مل لية رؤساء ا  –) ACPO(مجع

تحدة رشطة يف اململكة ا بار رجال ا ثيل  ملويه رابطة  ك ية يضطلع بدور ر�دي يف اÛي ، لمم تعلقة  مللكماكحفة اجلرامئ ا مل
 .الفكرية

نوعة تغطي العديد  .6 ناول الفريق موضوعات  تو مي قطاع الممثيل وإلضافة إىل ضامن معل . من القطاعات العامة واخلاصةت
ناع ية الفكرية (يلصا شة املصاحل يتيح الفريق يدا يف يد، احلكومة و وواكالت اإلنفاذ)مللكأحصاب حقوق ا نا شرتكة  ية  ق أر مل م ض

يان تضاربة يف بعض األ شاغل ا حوا مل يح. مل تربيتو رشاكة  يا  يع هذا الفريق هنجا  ُحق لل شأن . املامرسات منوذجا ألفضل يق تقرير  بوا ل
 mيع قطاعاهتم وذ نوي يغطي  رش تقرير  يهنم  ثال عىل طريقة تعاون أعضاء الفريق ف^  ية الفكرية  تعلقة  مجاجلرامئ ا سـ لنمل ب م مللك

يا إىل ية  نة املا نفذة ملوا�هتا عىل مدى ا شطة ا شلكه هذه اجلرامئ واأل يص الهتديد اÛي  سعية  ض سـ مل ن ت تلخ تأثري يف لبغ ل ا
تحدة  .ملواكالت اإلنفاذ وحكومة اململكة ا

ية الفكرية تعلقة  شأن اجلرامئ ا نوي  تحدة ا ية الفكريةتقرير اململكة ا تعلقة  شأن اجلرامئ ا نوي  تحدة ا ية الفكريةتقرير اململكة ا تعلقة  شأن اجلرامئ ا نوي  تحدة ا ية الفكريةتقرير اململكة ا تعلقة  شأن اجلرامئ ا نوي  تحدة ا مللكمللكمللكمللكتقرير اململكة ا مل ب سـ ململ ب سـ ململ ب سـ ململ ب سـ     للللمل

ية الفكرية .7 تعلقة  شأن اجلرامئ ا تحدة  مللكيقدم تقرير اململكة ا مل ب تقرير (مل نذ )لا نة  رش لك  م، اÛي  سـ ياÔت 2004ين ب، 
شطة  سقة حول األ ية  نوا ت تحدة، ومقع يُاملضطلع هبا يف هذا اgال داخل اململكة ا ية  نرشمل تب ا مللكعىل املوقع اإللكرتوين  ملك

يح املوقع أيضا الفكرية  بليتو رش من  ُيع ما  ق ن ية الفكريةمج تعلقة  شأن اجلرامئ ا تحدة  مللك من تقارير اململكة ا مل ب سمح 5مل ي، مما 
نوات تقرير األول . لسـملقارنة بني ا لوبني ا ية الفكريةاأدوّ تعلقة  مللكر امللكفني مبوا�ة اجلرامئ ا ي^  مل ياهتم وقدم  سؤو تقو ل م

شطة شاركة �ات خارج الفريق املعين . نحمدودا ملا أجنزوه حىت ذm الوقت من أ تقارير الالحقة، زادت  رش ا موعقب  ل ن
ية الفكرية تعلقة  مللكجلرامئ ا تقرير مل هاËا يف ا لوإ يجة mÛ، . س يل أكرث حول نوع الهتديدات اليت ّتمتنتو  تطرôاص دراسة تفا

                                                
3 http://www.ipo.gov.uk/ipcrimestrategy2011.pdf 
4 http://www.ipo.gov.uk/ipenforce-group.htm 
5 http://www.ipo.gov.uk/ipenforce-report.htm 
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تدابري عىل آ÷ر وما mÛ منهذه اجلرامئ  متع، وا رشاكت وا ل األفراد من أحصاب احلقوق وا g  ملوا�ة تù اليت جيري اختاذهال
 .اجلرامئ

نة  .8 ية الفكريةلا محل ،2007سـويف  تعلقة  مللكتقرير شارة الفريق املعين جلرامئ ا تحدة مل تب اململكة ا مل ويس شارة  مك ل
نوي . للملكية الفكرية يمي ا ته ف^ خيص إعداد هذا ا سؤو نايم الزتام الفريق و يل عىل  لوهذا د سـ ي م ت لل متهيد  نواك. جلرامئتù التقل

تقرير من إعداد  يل يورك، لا يد  جريس الفريق ا رشطة ساسكسÔئب لسـئ تش العام  لا ية ،ملف  مللكواكتب اTوv امللكف 
 .الفكرية

ُو .9 تقرير احلايل ن . 2012 مارس 31 إىل 2011 أبريل 1 ويغطي الفرتة من 2012ل يويو 16 يف 20126–2011لرش ا
هد به تقرير و هرة ا شوازدادت  يستش يل، يف العادة،ل ية من  تظاهرات اإلعال ب يف امحلالت وا قل  :م

تلفزيوية • س� ا نا ل يا  "لسل تجات املقÌة يف بريطا نا ّن تجات اط اليت تذيك الوعي بأخ")Fake Britain(مل ملنر ا
هم؛ سـهتلكني حامية أ نة ويف ميكن  تجات املقر نفساملقÌة وا للم ك ص  ملن

تجات املقÌة متول  "ومح� • ّا ّ بلغون عن " مجعية هبا قامت اليت )"Fakes Fund Crimes (اجلرميةملن ملا
بني أ)" Crimestoppers(اجلرامئ  ّواليت  ياخطت تعلقة  مللكر اجلرامئ ا سـهتلكني ويف مل كة الفكرية عىل ا مل

 سلطات إنفاذ القانون هبذه اجلرامئ؛ميكهنم إبالغ 

ية  • سـهتù"طنوامحل� الو بوع ا ملأ شلك " سـ رشاء عىل اإلنرتنت  ية ا سـهتلكني  ية ا باليت هتدف إىل تو بك مل لع يف
 آمن؛

ية ألرضا • تو ها وا تعريف  ية  عوامحل� اليت قامت هبا سلطات امجلارك الربيطا ل لل تجات بعملن مت�  للمنر ا حمل
سـهتلكني؛ نة عىل ا ملاملقÌة واملقر  ص

ية"  اليت قامت هبا�امحلو • هر سالمة ا ئية ا ل ية املقÌةاخطأإلبراز " لكمجع هر ناء األ�زة ا ئر ا لكت  .ق

ّونزل تقرير  .10 بوعني األولني 7 2012–2011 الفرتةُ ية سـ يف غضون األ تب ا رشه عىل املوقع اإللكرتوين  مللكبعد  ملك ن
تقرير عىل موقع تويرتوبلغ عدد ق.  مرة1 676فكرية ال رش ا لراء خرب   . قارئ51 138 ن

سـهتدفففف هور ا سـهتدا هور ا سـهتدا هور ا سـهتدا هور ا ململململا     مجلمجلمجلمجل

ئات .11 فتلف  هخت سـهتد هور اÛي  ف ا تقرير وايمجل تخدامات أيضا تلفختل ا سـهتدف. هسـا هور ا ملوشمل ا  واكالت إنفاذ مجلي
يةاحلوزارات الوالقانون،  ناعال و،مكو يع القطاعاتمللك وأحصاب حقوق ا،يلصقطاع ا  ،عالماإل ووسائل ،مجية الفكرية من 

يه. هتلكنيسـملاو تقرير ف، علو نة يريم إىللا تحدة يف ا ية الفكرية يف اململكة ا تعلقة  ية عن اجلرامئ ا سـ تقدمي صورة وا مل مل لقع مللك
ية ية املا ضاملا ياÔت و. ل بيع املعلومات وا بحث إجراء مزيد من مع مصادرها من أجل مقدمة لمج يللوالا ت وشلك تù .لتح

ياÔت أساس بلا لباملعلومات وا يةل ملقللعمل ا يات الو ي^ت وUسرتا نلفريق و طيج ت  .للتق

تقرير وشلكه تقرير وشلكهيلك ا تقرير وشلكهيلك ا تقرير وشلكهيلك ا ليلك ا له له له     ه

ية تكوين  .12 يلك العام ذاته  نة إىل أخرى ا ية الفكرية من  تعلقة  شأن اجلرامئ ا تحدة  بغبع تقارير اململكة ا ه سـ مل ب مل لت مللك ت
نه يف اململكة ا تقاريرو. ملتحدةعصورة موحدة  لتضمن ا تخدËا اgرمون مسـتجدات دامئا ت شطة والطرق اليت  سـ حول األ ين

                                                
6 http://www.ipo.gov.uk/ipcreport11.pdf 
7 http://www.ipo.gov.uk/ipcreport11.pdf 
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تجاهتم املرضة إىل  ّإليصال  سـهتلكنيمن تقرير احلايلُ تدخلومل. ملا تغرية، ل عىل ا ئة ا يد ا يفة  يريات  مل سوى  ب سـ يتغ لطف من بني ولتج
نوان  يريات إضافة فصل فرعي جديد حتت  عتù ا شطة عىل "لتغ توى اTويلUحتاد األورويب ومسـتوى ناأل " ملسـعىل ا

نفذة شطة ا ّواÛي يقدم حملة عن أبرز األ مل نون . ن بادرات اجلديدة"ملعويركز دامئا الفصل الفرعي ا تاكر وا Uمل تركزيا شديدا " ب
ية الفكرية عىل اإلنرتنت تعلقة  مللكعىل اجلرامئ ا تقرير. مل ية الواردة يف ا لوالفصول والفصول الفر  : احلايل يه كام ييلع

ية الفكرية،  :الفصل األول • تعلقة  مللكتعريف اجلرامئ ا تجات  هذهنطاقومل ملن اجلرامئ ومداها، وأخطار ا
نظمة؛  ملاملقÌة، والص� جلرمية ا

ثاين • س :لالفصل ا ّالرد ا توى Uحتاد األورويب ملن شطة عىل  بادرات اجلديدة، واأل تاكر وا Uسـق، و ن مل مب
توى تدريب، ملسـوعىل ا يات احلجز؛ول اTويل، وإذاكء الوعي وا ية و معلاألحاكم القضا  ئ

ثالث • ية إلنفاذ  :لالفصل ا تحدة ا نوية اليت تعدها سلطات اململكة ا ية ا تقصا U راسةTنتاجئ ا مل سـ ئ سـ ملعن ل
يقات، والعمل يق، وأماكن تù ا نة اليت خضعت  تجات املقÌة واملقر بÌ، وأنواع ا تحقداخل ا لتحق لل ص ن  ملل

س ّا تدريب، والص� جلرامئ األخرىملن تو�ت اإلنفاذ، واملوارد وا لق، و  .مسـ

ية الفكرية ومداها تعلقة  يمي نطاق اجلرامئ ا ية الفكرية ومداهاية  تعلقة  يمي نطاق اجلرامئ ا ية الفكرية ومداهاية  تعلقة  يمي نطاق اجلرامئ ا ية الفكرية ومداهاية  تعلقة  يمي نطاق اجلرامئ ا مللكية  مللكتق مللكتق مللكتق ملتق ملمهنج ملمهنج ملمهنج     مهنج

يمي  .13 ثري من العمل عرب العامل  تقجيري Uضطالع  ية الفكرية ومداهاللك تعلقة  مللكنطاق اجلرامئ ا  .مل

تقرير .14 يذي  لوورد يف امللخص ا تصادي لتنف U يدان ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من يد لتل تصادي  U شأن الوقع تقل  للب ق
نة  نة الصادر يف  سـوالقر  : ما ييل2007ص

تخداËا إلجراء " يات ميكن ا بدو أنه ال توجد أية  هوv، و نهتا  تجات وقر يد ا ية  سـتظل اTرجة اإلجام مهنج ي ص ن تقل جمل مل ل
بول مقيمي إجاميل  هر صعوت يف هذا. تق نة، ونقص تظو يد والقر شطة ا ثري من أ ية  يعة ا بب ا شأن  ص ا تقل ن ب لل للكلط خلف بس

نة تجات املقÌة واملقر شف عن ا ياÔت، والصعوبة يف ا صبري يف ا ن لك ب ملك تجارة اTوية . ل يل عىل ا تح يه، فقد ركز ا لو ل ل ل عل
 8." أكرث وفرة سلطات امجلاركاليت تقدËا املعلومات ألن

رش الربسور2001ويف مايو  .15 ف،  تحدة اليت ن منو يف اململكة ا ية الفكرية وا شأن ا تق�  ته ا مل إ�ن هارغريفز درا ب سـ لسـ مللك مل
سطس  ية يف أ ية الربيطا غردت علهيا احلكو ن م  :وأفادت تù اTراسة ما ييل. 2001ّ

تصادي األسايس ا" U ية الفكرية يف أداء دورها نجح حقوق ا قلن  مللك تاكر إن اكنت تù احلقوق ت U بثل يف حفز ملمت
vية الفكرية) ومثة...(جمهو باب وجهية Tمع اإلنفاذ الفعال حلقوق ا مللكأ ية(كومة احلوعىل ". "سـ باع هنج ) نالربيطا تإ

ية و تو عتاكمل قامئ عىل اإلنفاذ وا ل يهتا عىل تدابري ،بشلك أسايس ،قامئم رشوعة و تمنتريم إىل تعزيز األسواق ا  "...مل
ياÔت املوثوق هبا يف عددوما من شك يف أنه جيري ارتاكب " ثري للعجب هو ق� ا نة، ولكن ا ب هائل من أعامل القر مل لص

متكن ". هذا اgال ية ) اTراسة(تومل  نا ية واحدة ميكن Uع د علهيا من ا ية بريطا تقصا حمن إجياد دراسة ا ل ن ئ سـ
ية  .9"ئاإلحصا

16. vراسة مرارا ق� األدTباوأكدت ا نا يذا فعاال و يدة الرضورية إلنفاذ القوانني  سـ ا ت مجل بغي حلكومة. نفت يه،  ينو  اململكة عل
تحدة ية اجلودةملا سني توافر أدv عا نظمة و ناعي من أجل دمع �ود موا�ة اجلرمية ا ل العمل مع القطاع ا حت مل  .لص

                                                
نة،  8 يد والقر تصادي  U صالوقع للتقل تصاديق U يدان ية يف ا تعاون وا قنظمة ا ملم من  .2007، لتل
9 Digital Opportunity: A Review of IP and Growth 2011، مايو فزفالربسور إ�ن هارغري دراسة من إعداد . 
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تصاد و .17 تعلقة ال سائل ا تحدة، أقام الفريق املعين  قويف اململكة ا مل مل ية الفكرية مل تب ا تابع  بحث واألدv ا مللكا ملك ل ل
يني واTويني  شات مع طائفة من أحصاب املصلحة الو لنا ن طق يةمبا يف ذm مرصد (م سوق اTا يق يف ا خلتب ا ل لتنسـ بشأن ) مك

ياÔت لوضع تاجه من  ية الفكرية مبا  تب ا ية الفكرية وتزويد  تعدي عىل حقوق ا ياس وقع ا بل  بأفضل ا حي ل مللكسـ مك مللك لق  ل
يف اإلنفاذ. سـياسة لإلنفاذ تاك ية  ثا تعدي وا ياس ا ية  تعلق األوىل  تني  يجري العمل إىل  لو ب ن ل ل بك ت جهب قسـ  .يف

ية  .18 تعدي عىل حقوق ا تو�ت ا يمي  تخدمة  ية ا يمي للطرق احلا ية الفكرية إجراء  تب ا مللكوطلب  تق تق مللك لمك سـ سـ مل لمل
نة نة مل ومن ا–ممكالفكرية وما يلحقه من أرضار وإجياد طرق أخرى  تاجئ جاهزة يف  سـتظر أن تكون ا ن يغطي . 2013لن سـو

ية  تعدي عىل حقوق ا مللكهذا العمل ا يطني املل سـهتلكني  والرمقي،اديحملالفكرية يف ا ية، وقضا� ا ية واملد نا مل وطرق اإلنفاذ ا ن ئ جل
رشاكت من أجل   .تكوين صورة عامة عن املوضوعلوا

بعة يف  ية ا بعة يف ا ية ا بعة يف ا ية ا بعة يف ا ية ا تا تملهنج تملهنج تملهنج شأملململململهنج تحدة  شأتقرير اململكة ا تحدة  شأتقرير اململكة ا تحدة  شأتقرير اململكة ا تحدة  بتقرير اململكة ا بمل بمل بمل ية الفكريةمل تعلقة  ية الفكريةن اجلرامئ ا تعلقة  ية الفكريةن اجلرامئ ا تعلقة  ية الفكريةن اجلرامئ ا تعلقة  مللكمللكمللكمللكن اجلرامئ ا     ململململ

نويأفاد  .19 تحدة ا سـتقرير اململكة ا ية الفكرية احلايللمل تعلقة  شأن اجلرامئ ا مللك  مل تقرير (2012–2011 للفرتة ب  أنه ال 10)لا
ية الفكريةيوجد حلد اآلن أي تعلقة  ياس مدى اجلرامئ ا ي�  مللك و مللق تقرير أن أمه م. سـ ياÔت لويف الوقت ذاته، يربز ا لبصادر ا

يطني املادي والرمقي يه القطاع  ية الفكرية يف ا تعلقة  بادرات يف جمال اجلرامئ ا يات وا حملواTراسات اإلفرادية وا مل مل مللكلعمل
ناعي  ية الفكرية(لصا ية )مللكأحصاب حقوق ا تقصا U راسةTئ، وا نوية سـ بÌلواكvلسـا ية إلنفاذ داخل ا تحدة ا ل اململكة ا ن  ملعمل

س( يةلا تجملعايري ملعنلطات ا ية الفكرية) اريةل ا تب ا تابع  تاحة عرب مركز املعلومات ا مللكوإحصاءات احلجز ا ملك ل  .مل

تعاون مع أعضاء  .20 هم مباكن ا لومن ا ية الفكريةمل تعلقة  تحدة املعين جلرامئ ا مللكفريق اململكة ا مل ومع غريه من أجل مجع  مل
 vتفق علهيا وموثوق فهياألد مية  ية مبهنج تعلقة  يقة عن نطاق اجلرامئ ا تلكفة ميكهنا إ*حة صورة د يث ا مللكا وفعاv من  ق ملح ل

ها تلفة ومهنا. قعالفكرية ومداها وو تقرير يف املراحل ا شاركة أحصاب املصلحة يف إعداد ا مترت  تايل، ا +و ل م  :سـل

 مرح� مجع املعلومات •
يلو • تح لمرح� ا  ل
 مرح� العرضو •

تح .21 ية ا لويف إطار  ل تقدمي يل، معل ياÔت واملعلومات من عدد من املصادر  لمجعت ا لب تعلقة صورة ُ ملأكرب عن اجلرامئ ا
تحدة ية الفكرية يف اململكة ا مل ية . مللك ية ونو ياÔت بطرق  عومجعت ا مك لب تحدة ُوجي.  مصادرهامع ذكرُ تب اململكة ا ملرى  مك

ياÔت اgم ياÔت عرب حفص ا يقا  ّية الفكرية تد ب لب لل ق يل وعرب عةللملك تح ل وإجراءات ا توافر يف . إعطاء آرائهل بغي أن  تو ني
تحويل ية  ية والقا ية واملوثو ية واملصدا ياÔت اgمعة رشوط الصال للا بل قب ق ح  .ل

ية يف  .22 يات احلجز، وتدابري اإلنفاذ، وتاجئ اإلجراءات القضا تعلقة  ياÔت ا تخدمة مجع ا ية ا ئومشلت الطرق ا ن بعمل مل ب سـ للمك مل
سات ا شلكة سلك من املؤ يمي مدى  ية الفكرية  ناعي وأحصاب حقوق ا ية، وإحصاءات القطاع ا ية واخلار مTا لص تقخل مللك لج

نة يد والقر صا ية توشلك . لتقل تعلقة  تودع املركزي للمعلومات ا بارشة من ا يات احلجز احملصل علهيا  مللكياÔت  ملم سـ معل ملب
يمي نطاق اجل ية الفكرية أساس  تب ا تابع  تقالفكرية ا مللك ملك ية الفكريةل تعلقة  سج� ا مللكرامئ ا مل تقارير 1تقدم و. ومداها مل لا

ية الفكريةيف جمالواTراسات  تعلقة  مللك اجلرامئ ا ّ، اليت تمل ية ودوية وتأت ُ من مصادر أخرى و ن ل شموv ترشطن ناء الفرتة ا مل أ ث
تقرير ية حول تù اجلرامئ،ل بارها تصورات إضا يل  ف  ت عتفص يق جيو. ب ثال لتحقرى ا جحم ميف مصادر أخرى لألدv مهنا 

نة  شأن عائدات اجلرمية  تحدة  سـاألموال املصادرة مبوجب قانون اململكة ا ب لمل بال عىل تكوين 2006ُ ساعد  سـتق اÛي  مس ي
Ìب شاط ومداه يف ا لصورة واحضة عن جحم ا  .لن

                                                
10 http://www.ipo.gov.uk/ipcreport11.pdf 
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شأ .23 رسدية، واTراسات اإلفرادية  نصوص ا شمل ا تخدمة  ية ا نو بوأما الطرق ا ل ت سـ ع لل ف يقات مل لتحقن ا
بادرات رشوعات، وUسـ رات/ملوا ية الفكرية يف اململكة . ملا تعلقة  يمي اجلرامئ ا تقرير يف  ثالث من ا مللكوجنح الفصل ا ملتق ل ل

تحدة من و�ة نظر  بÌملا ية"ومسحت . لالواكv الرائدة يف إنفاذ القوانني يف ا تقصا U راسةTئا نويةسـ ية ل لسـ ا نسلطات ا ملعل
تحدة " لتجاريةملعايري ا نذ إصدار تقرير اململكة ا نة  يل لك  ية الفكرية بإجراء  تحدة  تب اململكة ا ملاليت أعدها  سـ حتل ممل للملك مك

ية الفكرية للفرتة  تعلقة  مللكشأن اجلرامئ ا مل تعلق فقط مبدى تù  إىل غاية 2009–2008ب تاآلن، وذm بإ*حة مؤرشات ال 
تجات املق اجلرامئ، وال تاحة، و�ود ملنسـ^ نوع ا ملÌة وماكهنا، والص� ألنواع األخرى من اجلرامئ، بل وتعلق أيضا ملصادر ا ت

شلكة سخرة ملوا�ة ا تدريب ا تعاون وا ملا مل ل تاجات مائة . ل تقرير احلايل ا تنويفصل ا شمسلطةسـل تلفة  ت  نطقة، خم رشة  نيت  مل ا عث
بة  ياÔت  U سـأي الرد عىل نت بسـ ملائة60فاقت ب  .نوية، مما يعطي صورة وتزداد  ياÔت ا U ùسـمترار الردود عىل ت لت بسـ سـ

ساعدة عىل اختاذ قرارا شاط اإلنفاذ  للمعن  ند إىل األدvتن ياسة العامة اليت  ست ا تسـ  .ل

يمي سواء عرب  .24 تعلقة  ياÔت ا يع ا بحث عن  تقرير وجرى ا ياÔت الواردة يف ا يع املعلومات وا لتقوحللت  مل ب مج ل ل ب لمج ل ّ ُ
ية يةلمكالطرق ا نو ع أو ا تقرير احلايل ّفقد سل. ل بادرة مثال لط ا نة اليت Brand-i"11"مالضوء عىل   من 2011 سـأطلقت يف 

ته الصحافة  ùسـهت تحدة و ية إلنفاذ داخل اململكة ا نطرف عضو يف الواكv ا م مل Ëن ساعدة .ملع بادرة  م واكن هدف ا مل
سـهتلكني  ية عىل إجياد طائفة واسعة من الو;ء عىل اإلنرتنملا  mتجات احلام� لعالماهتم املفض�، وذ يعون ا بغت اÛين  ن ملي ب

سوق اإللكرتوين تناء ثقة أكرب يف ا نصاحئ حول ، ويف ذات الوقت،لب سـهتلكني عرب الصفحات ا+صصة  ية ا لل تو مل  همكشفكيفية ع
ية اليت  تاجر اإللكرتو نعن ا بة سرتداد املال، واإلبالغ عن املوامل بوه فهيا دون لمتارس الغش، واملطا ية ا شـقع اإللكرتو ملن

شف عن  ت. هويهتملكا ُوا بادرة اجلديدةسـ ية هذه ا يمي فعا ية  نو ية وا ملخدمت لك من الطرق ا ل ع ل ورد من و. لتقلمك
سـهتلكني يد والغش1 200 ملا ية متارس ا شأن مواقع إلكرتو تقل بالغ  ن بالغات. عالمة265ب وشأن لب  ل وتعلق معظم تù ا

ناة عن تجات ا ت ملقن سـهتلكون عام زاروه من وأبلغ .  خطأمل يةملا نوه من و نمواقع إلكرتو مما ا  رصفوه من أموالو نتجاتتق
 .عليقات عن جتارهبمتوقدموا 

يص تعراض والرت Uيص تعراض والرت Uيص تعراض والرت Uيص تعراض والرت Uخخخخ     سـسـسـسـ

يه .25 ية الفكرية اÛي يوافق  تعلقة  ياغة إىل الفريق املعين جلرامئ ا ية ا ناء  تقرير أ عليقدم ا مل لص معل ث مللكل يع . 1 مجوختضع 
ه رشساإل بل ا يص  ية تر لنامات الفردية  ق خ تقرير . لعمل تعرض ا لو رشيُسـ نبل  تعلقة ه من طرف ق سائل ا ملالفريق املعين  مل

ية الفكرية تب ا تابع  بحث واألدv ا تصاد وا مللكال ملك لق تصاديني، ول يني وا ق، واÛي يضم إحصا يةدارةمن طرف اإلئ  م احلكو
 .نلخدمات القانويةل

ش تحدة  شتقرير اململكة ا تحدة  شتقرير اململكة ا تحدة  شتقرير اململكة ا تحدة  بتقرير اململكة ا بمل بمل بمل ية الفكرية مل تعلقة  ية الفكرية أن اجلرامئ ا تعلقة  ية الفكرية أن اجلرامئ ا تعلقة  ية الفكرية أن اجلرامئ ا تعلقة  مللكمللكمللكمللكأن اجلرامئ ا     2013201320132013––––2012201220122012ململململ

تحدةسـيغطي  .26 بلملتقرير اململكة ا نوي ا ملق ا ية الفكريةلسـ تعلقة  شأن اجلرامئ ا مللك  مل  31 إىل 2012  أبريل1 الفرتة من ب
تقا. 2013مارس  ها اليت مرت هبا ا مير عرب املراحل  ياÔت و يا إىل مرح� مجع ا تقرير حا لوقد وصل ا ب ل نفسل سـ سابقةل . لرير ا

ية ية واملوثو تانة واملصدا توافر فهيا ا ية الفكرية  تعلقة  ها للحصول عىل أدv عىل اجلرامئ ا يات  تخدم ا قو ق مللك ملس ت مل ملهنج نفسـ  .ستُ

تقرير  .27 بع ا ساق،  U لوألغراض ي تت ينفس سـ شلكلها تصممي وا للك وا ية . ل تحدة  تب اململكة ا هام  للملكيد أن إ مك ملس ب
يكون أكرب  تقرير مع احلرص، يف ذات الوقت، عىل سـالفكرية  شاركة يف ا ليع عدد أكرب من أحصاب املصلحة عىل ا مل لتشج

هام األكرب سـو. إعداد تقرير واقعي ناعات والقطاعات وواكالت اإلنفاذ أن تكون سيضمن ذm اإل لصيع ا وجود عىل عمل بمج
ية الفكرية و تعلقة  تحدة املعين جلرامئ ا مللكفريق اململكة ا مل يهت، وبأن رشوعاتهمبمل  . أيضافشارك 

                                                
11 /www.brand-i.org    
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تصار،  .28 ية الفكرية ومداهاخ تعلقة  نطاق اجلرامئ ا يق  ياس د مللكمن الصعب حتديد  ق ملق يمي . ل تقوما من طريقة إلجراء 
تحدة ووقعه وأرضار ية الفكرية يف اململكة ا تعدي عىل حقوق ا يق ملدى ا ملد مللكل تحدة هو هق مل، ولكن ما قامت به اململكة ا

ياس مكي ونوعي مبا ميك سمحان بإجراء  بكة دامئني  يلك و شاء  ّإ ق ي شـ ه شالك والقضا� ن نرية عن ا بÌ من تكوين نظرة  ملن ا مسـتل
شاء قاعدة أدv أكرب. املطروحة ية الفكرية بدوره يف إ تعلقة  شأن اجلرامئ ا تقرير  نوسامه ا مل ب ل يلك أيضا . مللكي هوشجع هذا ا لي

سامهة عدد أكرب من أحصا بري عن آراهئممعىل  سمح هلم  تعب املصلحة مبا  نات . لي س� من ا بح  نظام  تطور ا بو سل يص ل للس ل ي
ها وأرضارهااليت  ية الفكرية وو تعلقة  يمي موثوق به ملدى اجلرامئ ا قعيح إماكية إجراء  مللك تق ملت ن  .سـت

 ]ثهناية الويقة[


