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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   0224مارس  5اإ

 
 

 (3102بريو ) –تقرير عن محالت مديرية حق املؤلف 

عداد   املنافسة وحامية امللكية الفكرية، بريواملعهد الوطين لدلفاع عن من اإ

اخلربة املكتس بة يف جمال تعزيز الاس تخدام القانوين للربجميات من ِقبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة:  أأوًل.
اليت نظمهتا منظمة "مواطنو اليوم"  0223اعُتربت حومكة رش يدة يف مسابقة احلومكة الرش يدة لعام 

(CIUDADANOS AL DÍA) 

لإضفاء الطابع الرمسي عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة فامي يتعلق ابلس تخدام القانوين للربجميات يف بريو: منوذج  .2
ىل محالت متعاقبة يُرِسل من خاللها املعهُد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية  يستند المنوذج اإ

(INDECOPI )–  ىل قواعد بياانت الرشاكت  –عن طريق مديرية حق املؤلف التابعة هل اليت  –رسائل )خطاابت( اإ
قناعهم ابس تخدام الربجميات املُرخَّصة ترخيصًا حصيحًا )ترخيص مجمعات  –يقدهما مالكو الربجميات اخملتلفة  من أأجل توعيهتم واإ

 الربجميات(، ومن مثَّ الامتثال لترشيعات حق املؤلف وامللكية الفكرية.

دارة مديرية حق املؤلف، ويه السلطة الإدارية وهو منوذج فريد من نوعه  .0 ىل حتقيق قدر أأكرب من الكفاءة يف اإ هيدف اإ
 املسؤوةل عن الإرشاف عىل اس تخدام الربجميات القانونية يف بريو.

سمح للمعهد الوطين بتحقيق نتاجئ قابةل للقياس عىل املدى القريب، مما يعطي دفعًة قويًة لأهجزة احلاسوب وي   .3
ةل يف سوق تكنولوجيا املعلومات. ويساعد املعهد  الوطين عىل القيام بدور احملفز لثقافة احرتام والربجميات و  اخلدمات املُسجَّ

 حق املؤلف وامللكية الفكرية وحاميهتام.

 

                                                


آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.  آراء املؤلف، وليست ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ
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 :0220نتاجئ عام 

رسال ما مجموعه  0220مقنا يف عام  .4 رساةل  4322بثالث محالت لتعزيز اس تخدام الربجميات القانونية عن طريق اإ
ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة. عالمية ووقائية اإ  اإ

 الأثر:

 رشكة عىل تراخيص جملمعات الربجميات اخلاصة هبا. 035امحلةل الأوىل يف شهري مارس وأأبريل: حصلت  -

ىل أأغسطس: حصلت  - رشكة عىل تراخيص جملمعات الربجميات اخلاصة  261امحلةل الثانية يف الفرتة من يونيو اإ
 هبا.

 رشاكت عىل تراخيص جملمعات الربجميات اخلاصة هبا. 325امحلةل الثالثة يف شهري سبمترب وأأكتوبر: حصلت  -

 رشكة عىل تراخيص جملمعات الربجميات اخلاصة هبا. 203امحلةل الرابعة يف شهري نومفرب وديسمرب: حصلت  -

 %.42%. واكن معدل الاس تجابة 21واكن معدل الرتخيص  .5

أأهجزة حاسوب، يكون عدد وحدات  8كة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة دلهيا يف املتوس  وابفرتاض أأن لك رش  .6
 وحدة. 6642عىل ترخيص  0220العمل اليت حصلت يف عام 

َّمنا بأأن  .1 ذا سل عالمية ووقائية وأأن  4322واإ % من 21رشكة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة قد تلقَّت رسائل اإ
أأهجزة حاسوب يف لك رشكة( نتيجًة محلالت املعهد الوطين يف عام  8رشكة مبتوس   821الربجميات أأصبحت قانونية )

ر أأن الصناعة اكتسبت دخاًل يبلغ 0220  مليون دولر تقريبًا. 3,6، فُيقدَّ

% يف عدد املعامالت. واكنت هناك زايدة يف املبيعات 31شهد قطاع تسويق الربجميات املُرخَّصة زايدًة بنس بة قد و  .8
ق برجميات ُمرخَّصة. واكنت هناك  %51بنس بة  ِ ةل حسب الأصول واليت تُسو  يف عدد الرشاكت الصغرية واملتوسطة املُسجَّ

ىل 25زايدة بنس بة  ةل اليت تبيع أأهجزة احلاسوب والربجميات وخدمات تكنولوجيا املعلومات اإ % يف عدد الرشاكت املُسجَّ
 الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
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محةل ماكحفة القرصنة: جتربة العمل املشرتك مع القطاع السمعي البرصي لشن محالت ومعليات ضد البيع  اثنيًا.
 انوين للأفالمغري الق

قيادة محةل ماكحفة القرصنة، ويه هجد  –ابلشرتاك مع ممثيل القطاع السمعي البرصي  –تولت مديرية حق املؤلف  .1
مشرتك بني القطاعني العام واخلاص ملاكحفة الاس تنساخ والتوزيع امجلاعيني للمصنفات السمعية البرصية احملمية مبوجب قانون 

 حق املؤلف.

 معلها عىل النحو التايل:وميكن تلخيص خطة  .22

صدار لحئة تعلن أأن ماكحفة القرصنة أأمٌر يصب يف املصلحة الوطنية، كام هو احلال مع غريها من  - ىل اإ أأدت اإ
رشاك مجموعة متنوعة من  اجلرامئ ذات الأثر الاجامتعي الكبري، مما أأعطى دفعًة أأخرى جلهود ماكحفة القرصنة من خالل اإ

صدار املرسوم السايم الواكلت. وظهرت هذه  ىل حزي الوجود من خالل اإ  PRODUCE-0226-221املبادرة اإ
 .0226مايو  4( بتارخي El Peruanoاذلي نرُِش يف اجلريدة الرمسية )

دلمع ماكحفة القرصنة يف مواهجة القرصنة املزتايدة،  08081جش عت محةل ماكحفة القرصنة عىل سن  القانون رمق  -
ىل زايدة ما تقوم به القيادة املركزية ملاكحفة القرصنة وجرامئ امجلارك من معليات تفتيش ملراكز النسخ والطباعة  مما أأدى اإ

 واملبيعات يف مدينة لامي، بل ويف املناطق النائية من البالد، مبساعدة رشطة بريو الوطنية اليت تُس تدعى لهذا الغرض.

الك املنتجات القانونية يف ش  ى البدلايت عىل أأرشكت البدلايت يف معل ردعي وتثقيفي بغية تعزيز اس هت -
 الصعيد الوطين. وقد وقَّع العديد من بدلايت العامصة لامي تعهدات مباكحفة القرصنة يف الولية القضائية اخلاصة بلك مهنا.

( للقيام بعمليات ماكحفة SUNATاس مترت اجلهود املشرتكة مع الهيئة الوطنية الرقابية لإدارة الرضائب ) -
 القرصنة بدمٍع من الرشطة الوطنية ومكتب املدعي العام.

ازدادت التدخالت يف جمالت امجلارك بتعاون املوردين اذلين ميكهنم الإبالغ عن وجود بضائع غري قانونية قبل  -
 التخليص امجلريك.

 والقضاة.عقد جلسات تدريبية يف جمال امللكية الفكرية لعنارص الرشطة وأأعضاء النيابة العامة  -

نشاء مزيد من ماكتب املدعني العامني املتخصصني يف مجيع أأحناء البدل. - ىل تشجيع اإ  أأدت اإ

رساء  - ىل ش  ى املنتجعات الصيفية تبلغها بترشيعات حق املؤلف وبرضورة اإ ُأرِسلت يف فصل الصيف رسائل اإ
ح بأأي نسخ أأو توزيع أأو نقل عام ثقافة احرتام امللكية الفكرية، وذكل من أأجل نرش رساةل مفادها أأنه ينبغي  أأل يُسم 

 خارج الإطار القانوين.

محةل "اشرِت القانوين، اشرِت الأصيل": عرض منتجات قانونية من ش  ى القطاعات الثقافية من خالل  اثلثًا.
 ش بكة الإنرتنت والش باكت الاجامتعية كبديل للمنتجات املقرصنة

ىل  املوقع الإلكرتوين "اشرِت القانوين، اشرتِ  .22 الأصيل" عبارة عن أأداة تكنولوجية تُمك ِن املس تخدمني من النفاذ اإ
معلومات تتعلق بأأنشطة القرصنة والزتوير والهتريب غري القانونية، والآليات القانونية املتاحة محلاية الابتاكرات، ومعلومات عن 

ةل اليت تقدم منتجات أأو خدمات قانونية وأأصلي  ة.الأماكن أأو املؤسسات املُسجَّ
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م خدمات أأو تبيع منتجات أأصلية يف سوق بريو  .20 ةل اليت تُقد ِ وتسمح هذه الأداة اجلديدة مجليع الرشاكت املُسجَّ
 ابلتسجيل يف املوقع، وتقدمي تفاصيل التصال هبذه الرشاكت.

ماكهنم الاطالع  .23 عىل قامئة وعندما يزور املس هتلكون املوقع الإلكرتوين "اشرِت القانوين، اشرِت الأصيل"، يكون ابإ
ةل واختيار أأفضل خيار لرشاء املنتجات الأصلية، يف مواهجة واحضة للقرصنة والزتوير والهتريب.  ابملؤسسات املُسجَّ

ن موقع "اشرِت القانوين، اشرِت الأصيل" مبادرٌة من اللجنة الوطنية ملاكحفة الاحتيال امجلريك والقرصنة، واملعهد  .24 اإ
امللكية الفكرية، بدمع من مرشوع "تيسري التجارة" اخلاص بواكةل التمنية ادلولية التابعة  الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية

للولايت املتحدة، وهو هجد مشرتك جديد لنرش معلومات مفيدة مجليع املس تخدمني املعنيني برشاء املنتجات الثقافية الأصلية 
 واخلدمات املُرخَّصة.

 املرشوع لإشارات البث واملنتجات واملصنفات السمعية البرصيةمحةل للحد  من الاس تخدام غري  رابعًا.

ِها القانون الوطين واملعاهدات ادلولية  .25 نفاذ الصحيح حلقوق امللكية الفكرية اليت يُقر  ىل حتقيق الإ يسعى املعهد الوطين اإ
 والالزتامات اليت تعهدت هبا حكومة بريو عند التوقيع عىل ش  ى اتفاقيات التجارة احلرة.

لهيا مبوجب املادة  –يرية حق املؤلف ومد .26 يه  – 2233من املرسوم الترشيعي رمق  38وفقًا للسلطة القانونية املُس ن دة اإ
ىل ممارسة احلقوق املنصوص علهيا يف  السلطة املُناط هبا ممارسة همام الرصد والتفتيش فامي يتعلق ابلأنشطة اليت قد تؤدي اإ

ىل التحقق من مالبسات ترشيعات حق املؤلف، ويه طبقًا ذلكل خم صدار أأوامر ابختاذ التدابري الالزمة اليت تسعى اإ وةل ابإ
 اس تخدام الربجميات املُثبَّتة عىل أأهجزة احلاسوب.

جراء لرصد الامتثال للواحئ اخلاصة  .21 وقد أألزمت مديريُة حق املؤلف الرشاكت اليت تقدم خدمات البث بأأن تتعاون يف اإ
شاراته من خالل ابس تخدام املصنفات السمعية البرص  ل اإ ية، فضاًل عن احملتوى اذلي حتميه ترشيعات حق املؤلف وتُرحَّ

شاراته تراخيص من أأحصاب احلقوق.  ش بكة رشكة البث حتت س يطرة رشكة البث وتتطلب اإ

حيق  ومن مثَّ أأصبح لزامًا عىل رشاكت البث أأن تراجع حاةل العقود اليت وقعهتا الرشاكت املالكة للحقوق، واليت مبوجهبا .28
اًل لهذه العقود  لها( وأأن ترسل لنا وصفًا ُمفصَّ للرشاكت توزيع احملتوى )املصنفات السمعية البرصية اليت تُرسلها وتُرح ِ

 والرتاخيص اليت جتزي بيعها.

مثل الأفالم  –كام أأبلغت مديريُة حق املؤلف رشاكت البث بأأن توزيع املصنفات احملمية مبوجب قانون حق املؤلف  .21
ذن من أأحصاب احلقوق، يشلك ترصفًا خمالفًا  –التلفزيونية وغريها  والربامج اتحهتا دون اإ أأو نقل هذه املصنفات للجمهور أأو اإ

ىل  دولر(، دون الإخالل ابلإجراءات اجلنائية اليت  000 657وحدة رضيبية ) 282للقانون ويُعاقب عليه بغرامة تصل اإ
 ايئ يف بريو.من القانون اجلن 028و 021وضعت مبوجب املادتني 

 محةل لتعزيز الاس تخدام القانوين للموس يقى والأفالم يف خدمات النقل الربي .خامساً 

م خدمات نقل الراكب أأن تلزتم بقانون حق املؤلف، ل س امي يف حالت  .02 جيب عىل رشاكت النقل العام اليت تُقد ِ
 التلفزيوين بوجه عام( يف أأثناء رحالت املركبات العامة.الإرسال العام للمصنفات املوس يقية والسمعية البرصية )الأفالم والبث 

ويمت ابنتظام تذكري رشاكت النقل العام حبظر عرض الأفالم أأو املوس يقى احملمية مبوجب قوانني حق املؤلف يف أأي  .02
 مركبة من املركبات التابعة للرشكة.
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َّفة من  .00 أأجل عدة أأمور مهنا غرس الاحرتام الواجب وشنَّ املعهد الوطين، من خالل مديرية حق املؤلف، محالت ُمكث
حلق املؤلف وثقافة حامية امللكية الفكرية يف النفوس وتعزيز هذا الاحرتام وهذه الثقافة احلقيقية، وهو ما يقتيض مضنًا 

دة أأدانه اليت قانون حق املؤلف، وفقًا للمبادئ التوجهيية الوار  - 800الامتثال للواحئ املنصوص علهيا يف املرسوم الترشيعي رمق 
ىل أأن النقل العام ملصنف موس يقي أأو مسعي برصي خاص، سواء أأاكن ُمثبَّتًا عىل قرص مدمج أأو قرص فيديو رمقي،  تشري اإ
ذاًن ُمس بقًا من املؤلف أأو صاحب املصنف أأو مجعية التحصيل اليت تنوب عنه. والإرسال العام ملصنف مت أأداؤه يف  يتطلب اإ

جيب أأن يكون أأيضًا مبوافقة خطية مس بقة من  –و حمطة طرفية أأو حمطة حافالت أأو مركبات مثل رشكة نقل أأ  –ماكن عام 
 مؤلفي املصنفات أأو مجعية التحصيل.

م امحلالت اليت تس هتدف رشاكت النقل العام معلومات عن حظر الاس تخدام غري املرُصَّح به، سواء يف احملطة  .03 وتُقد ِ
ملوس يقية أأو التصويرية( احملمية مبوجب حق املؤلف اليت ميكن احلصول عىل ترخيص أأو يف املركبات اخلاصة هبا، للمصنفات )ا

 ابس تخداهما من أأحصاب حق املؤلف اذلين يوجد يف البدل ممثلون عهنم.

ىل أأن تغرس يف ذهن عامة الناس أأن القرصنة تعترب رسقًة، وأأهنا جنايٌة، وأأهنا تتسبب يف رضر  .04 وتسعى امحلةل كذكل اإ
ماكانت التمنية يف بالدان. وذلكل جيب عىل لك فرد أأن جس مي للبدل،  وتُقل ِل من الوظائف يف رشاكت مسجةل، وتؤثر عىل اإ

 يتعاون من أأجل التوعية بثقافة احرتام امللكية الفكرية.

مرشوع تربوي لإرساء ثقافة احرتام امللكية الفكرية يف املدارس يف مجيع أأحناء ادلوةل: اعُترب من  سادسًا.
يف مسابقة احلومكة الرش يدة اليت نظمهتا منظمة "مواطنو اليوم"  0220احلومكة الرش يدة يف عام  ممارسات

(CIUDADANOS AL DÍA) 

هذا املرشوع ابلتعاون مع مرشوع "تيسري التجارة" اخلاص بواكةل التمنية  0220و 0222بدأأ املعهد الوطين يف عايم  .05
(، ووزارة CERLALCقليمي لتطوير الكتب يف أأمرياك الالتينية والاكري ي )ادلولية التابعة للولايت املتحدة، واملركز الإ 

 التعلمي.

ىل  .06 كيتوس، وأأريكيبا، وش يالكيو، فوصل اإ مدرس  622وقد نرُش الربانمج التجري ي يف املدارس يف بيورا، ولامي، واإ
 طالب وطالبة. 02 222و

كرية وفوائدها والهنوض بتقدير الإبداع حق قدره من وهبذه الطريقة س يكون من املمكن التوعية بأأمهية امللكية الف .01
عداد أأدوات للتسلية والتعلمي.  خالل اإ

بداع"، ورسوم متحركة، ومواد مسعية برصية. .08  وتش متل هذه اخلطة عىل ادلليل املهنجي "بريو = عبقرية + اإ

ر الطالب قيم .01 ة الإماكانت الإبداعية الراهنة، وجُترى من خالل هذه الأداة التوعية ابحرتام امللكية الفكرية، يك يُقد ِ
ىل منتجات وخدمات جديدة معرتف هبا دوليًا. ل هذا اإ  وحُيوَّ

، ويه ( هذا الربانمج حومكة رش يدة يف اجملال الرتبويCiudadanos al Díaاعتربت منظمُة "مواطنو اليوم" )و  .32
ِم س نواًي الكياانت العامة اليت تُنف ِذ مشاريع هممة وتسهم يف حتسني جمال معني  .منظمة تُكر 

القرصنة وهتريب السلع يف املرشوع الرتبوي "أأان أأقرر، أأان أأحرتم" بشأأن توزيع احملتوى لتعزيز رفض  سابعًا.
 املدارس يف لك أأحناء ادلوةل

 حلقات معل تعليمية: رفض الهتريب، والاعرتاف ابمللكية الفكرية .32
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 النطاق:

 الهدف: 2.2

تعزيز قمي الاحرتام وسلوكه فامي بني الطالب الصغار، ورفض املنتجات غري املُرخَّصة واس هتالك املنتجات املقرصنة  .30
َّفة  بة، وذكل كوس يةل لإجياد جممتع يتسم بقدر أأكرب من املسؤولية يف مواهجة هذه اجلرامئ.واملُزي  واملُهرَّ

 املؤسسات املُشاِركة: 0.2

(، والهيئة الرقابية الوطنية لإدارة الرضائب INDECOPIاملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ) .33
(SUNATبوصفهام من أأعضاء جلنة ماكحف ).نتاج  ة القرصنة واجلرامئ امجلركية يف وزارة الإ

 املعارف واملهارات: 2.3

 تمتثل أأهداف هذه املبادرة فامي ييل: .34

 حتديد ادلورة املمثرة للرضائب وفوائدها. -

الاعرتاف بقيمة امللكية الفكرية: تشجع امللكيُة الصناعية عىل تمنية الأعامل التجارية ويُسهم حق املؤلف يف  -
 الصناعات الثقافية.تطوير 

 حتديد عواقب الهترب الرضي ي فامي يتعلق بهتريب السلع، فضاًل عن الأثر السل ي للقرصنة والتقليد. -

ىل تدهور التمنية يف البدل، مثل هتريب السلع، والهترب الرضي ي، والزتوير، والقرصنة. -  رفض أأي نشاط يؤدي اإ

 طلب احلصول عىل ما يثبت ادلفع. -

بة.جتنب رشا -  ء السلع املقدلة واملُهرَّ

مة: 2.4  املواد املُقدَّ

حصل الطالب عىل املنشورات الإعالمية "أأان أأقرر، أأان أأحرتم" اليت يعكس حمتواها الآاثر السلبية لهتريب السلع  .35
َّم هذا النشاط بتسلمي أأساور دعائية  علهيا عنوان املوقع والقرصنة عىل التمنية الاقتصادية والاجامتعية. وعالوة عىل ذكل، يمُت

ىل تشجيع الش باب عىل زايرة املوقع الإلكرتوين اذلي يقدم  الإلكرتوين محلةل "اشرِت القانوين، اشرِت الأصيل" اليت هتدف اإ
معلومات عن الآليات القانونية املتاحة محلاية الابتاكرات، ومعلومات عن الأماكن أأو املؤسسات الرمسية اليت تعرض منتجات 

 نونية وأأصلية، ومعلومات تتعلق بهتريب السلع والقرصنة.أأو خدمات قا
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  النطاق: 2.5

 منطقة )مبا فهيا منطقة لامي( توجد فهيا جلنة ماكحفة اجلرامئ امجلركية والقرصنة. 25 -

حرضها  0223أأبريل  00حلقة معل "أأان أأقرر، أأان أأحرتم: رفض هتريب السلع واحرتام امللكية الفكرية" اليت بدأأت يف  .36
 طالب من اللكيات واجلامعات واملعاهد. 3821ن ما مجموعه ح ى الآ 

 

طالب وتوعيهتم بدءًا من أأبريل ح ى نومفرب  1024ومن الأحداث املاضية واليت ُخط ِ  لها، مت تدريب ما مجموعه  .31
 تقريبًا. 0223

 ]هناية الوثيقة[


