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الى متوالية هندسية وقضاء وقت الفراغ ماتيكي من المتعة اتحول در ..."الملكية الفكرية والرياضة 

 "لتراكم الثروة 

 

 محمود إبراهيم النقيب *

  ، عناداا قااات اىاد  1870تعود البدايات التاريخية األولى للعالقة بين الرياضة والتسويق الى عاا  

شركات التبغ في الواليات الاتىدة األاريكية بطبع بطاقات إلشهرالعبي البيسبول على السجائر، واثلت 

كقطاا  ىياول لاحالىة الحاناعة وعاال   قطاا  الرياضاة بداية الترويج الرياضي ودخاولقات هذه البطا

االقتحاااد ، وتطااوراألارالى بطاقااات الالعبااين وحااوره  باادون ربطاا، بساالعة اعينااة ، ثاا  دخلاات عاليااة 

الدعاية والترويج للسلع الارتبطة باألدوات والوسائل الرياضاية ، وعناداا تهتاات اللعالياات والنشااطات 

أحاابىت فياضااية ، وتعااددت دوائراإلهتاااا  وتطااورت الاااهي  ووسااتخدا  تنااوا  الالكيااة اللكريااة ، الر

ة اللعاليات والتظاهرات الرياضية على الاساتو  الاىلاي والادولي تكثرشااوالس ووساتخداااس لىقاوق الالكيا

لالستلادة ان عوائدها ان لى نظا  الالكية اللكرية ولجأت الشركات  لذلكاللكرية في اجاالتها الاختللة ، 

 ستغالل ساعتها ان ناىية اخر  .وناىية ، وانع األخرين ان التعدل على ىقوقها ، و

قطا  الرياضة ان القطاعات التي تأثرت بلعل التطورات الراهنة وعولاة النشاط االقتحادل ، فقد يعتبر

ضاة فاي الااضاي وسايلة للاتعاة سهات في ناو هاذا القطاا  ، فبعاد تن كانات الرياتىدثت تغيرات كبيرة 

 .لى نشاط اقتحادل كبير وحناعة تناو وتتطور وتجذب رؤس األاوال ووقضاء وقت اللراغ ، تىولت 

لاى الدورالاذل يسااه  فيا، االبتكاار والابتكارون فاي دعا  الحاناعات ووفي السياق ، ال بد ان اإلشاارة   

ير تقنيات واواد وتدريبات واعدات رياضية الرياضية وناوها ان خالل  ابتكار ىلول غير بديهية وتطو

الوساائل اإلساتراتجية الهاااة التاي تا ساه  فا ي تىقياق اياية تنافساية لهاذه  اإلبتكاراىاديعد ىيث جديدة ، 

الحناعات ، وكذا بقاءها وييادة قدرتها علاى تىقياق تهادافها اإلسا تراتجية ، باإلضاافة الاى تىساين تداء 

 . الرياضية وجاذبيتها العالاية 

ان الاتتبع للتظاهرات الرياضية العالاية ، يالىظ اإلهتاا  الكبير اان قبال الشاركات التجارياة بالساتغالل 

عالناتها باثل هذه التظاهرات واثل هذه التظاهرات ، والذل يتاثل بربط اساها ، عالااتها ، انتجاتها ، و

ي توفرهاا األلعااب األولابياة ، وااد  الرياضية توالرعاية لها ، فضالس عن استغالل اللرص التجارية التا

، وفاااي التناياااة االقتحاااادية ساااهااها  فاااي تناياااة الحاااناعة الرياضاااية والتجاااارة األولابياااة بشاااكل عاااا  و

ووسااائل  نتيجااة للتطااورات التقنيااة، وتستضاايه هااذه اللعاليااات بشااكل خاااص جتااعيااة للبلاادان التااي إلوا

، احبىت اعظا  اللعالياات واألنشاطة التاي تساتخداها الشاركات الرياضاية ارتبطاة بىقاوق  تاإلتحاال



 2  2019 أبريل 26 - الفكرية للملكية العالمي اليوم

 

الالكية اللكرية ، واىاد تها  احاادرالتاويل لهاا ، فهنااك الكثياران العالااات التجارياة الاىاياة فاي هاذا 

والىقوق الساعية والبحرية الاتعلقاة ، الاجال ، فضالس عن البراءات والتحااي  الحناعية وىقوق البث 

ترباح ان حلقات الرعاية اع االكي ىقوق الالكياة ق التي يت  االنتلا  انها لتىقيبالتظاهرات الرياضية 

ال تاثل احدر ربح ىقيقي فقاط ، بال تعطاي ، العالاات الخاحة بكأس العال  للليلا  وتحبىتاللكرية ، 

تن هنااك عادد  2018كااا تشاير الاعلوااات الحاادرة عان الويباو عاا  فتجات التاي ترافقهاا ، نقياة للا

ا اتعلقسا بالرياضة ت  2078  .(pct)ايداع، بناء على اعاهدة الويبو للتعاون بشأن البراءات  طلبس

يبذل تحاىاب ىقاوق باث التظااهرة الرياضاية تقحاى ااا فاي وساعه  لىااياة ىقاوقه  الناتجاة علاى تلاك 

التظاهرة ، تلاديا للخسارة التي قد تلىق به  خاحة تنه  قاااوا بادفع تااوال باهظاة لتنظاي  التظااهرة اان 

ث ان جهة تخر  ، فعلى سبيل الاثال بلغت ويرادات الباث اان دورة األلعااب جهة ، واكتساب ىقوق الب

الياار دوالر تاريكاي . وتتساتثار  2.868ااثالس  2016لعاا   دل جانيرو البراييلية األولابية في ريو

بالائة ان األاوال التي جاعتها اللجنة األولابية الدولية ان خالل حلقات الرعاية وبيع ىقوق البث  90

  . ناية الرياضة على استو  العال في ت

حاابىت التظاااهرات الرياضااية فااي عااال  اليااو  عبااارة عاان سااوق رياضااي عااالاي كبياار، واألنشااطة تلقااد 

الرياضية انتجات تقداها الشركات والانظاات الرياضية ، شأنها شاأن الانتجاات التاي تقاداها الشاركات 

نلس الوقت ، وتحبح هناك سباق وتنافس اىاو   نتاجية ، فهي انتجات تجاع بين السلعة والخداة فياإل

ان قبل الدول ان اجل استضافة تنظياها واإلستلادة ان عوائدها الاالية الاهولة ، ىيث تتسابق وتتنافس 

الشركات العالاياة ، وتعقاد الحالقات والتاراخيص للانتجاات الاشاتقة ، باالضاافة الاى بياع ىقاوق   كبر

 البث الرياضي التي تستقطب اليارات البشرعلى ااتداد كوكب األرض ، وجني الكثير ان األرباح  .

ا ىقوق الالكية ياثل االىتلال باليو  العالاي للالكية اللكرية اناسبة اهاة ، وانتد  لطرح واناقشة قضاي

 اس اللكريااة ، ورساا  السياسااات والخطااط والباارااج لالنتلااا  بعوائاادها ، ىيااث تاثاال الالكيااة اللكريااة دور

، وان اختيارالانظاااة العالايااة للالكيااة  اسااتثنائياس فااي تعييااي وتىليااي اساايرة اإلباادا  واإلبتكااار اإلنساااني

 لهذا العااللكرية لشعار اليو  العالاي للالكية اللكرية 

تبريل ان كل عا  ، هو ذلك الناو والتوساع الكبيار فاي اجاال التساويق  26ال  في الذل يحاده اىياؤه 

رتباااط إلالرياضاي ، والاذل احابح يىتال جايء اهاااس فاي اطاراألساواق التجارياة العالاياة ، فضاالس عان ا

الالكية اللكرية دوراس هاااس فاي تشاجيع وتلعب ان الرياضة واالقتحاد ،  الوثيق الذل ييداد تنااياس بين كل

، باال وتاثاال ضاااانة قانونيااة لحاايانة ورساا  ىاادود الىقااوق  االقتحااادية ذات الطااابع الرياضااياألنشااطة 

 التبادلية الارتبطة بالتظاهرات الرياضية .العالية لجايع تطراه 

، وااا تثياره اان اشاكاالت قانونياة وتعاديات علاى ىقاوق ون الىديث عن الرعاية  للتظاهرات الرياضية 

اعتداء قاد  ، يقودنا ىتااس الى الىديث عن ىقوق الالكية اللكرية كوسيلة اثلى لتىاشي تلاللكرية الالكية 

يتجلااى الاادورالها  للالكيااة اللكريااة فااي األنشااطة الرياضااية ذات الطااابع ينشااأ علااى هااذه الىقااوق ، كاااا 
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لاديرالعا  لانظاة الويبو بأنها تسه   " في تىديد الهوية الاايية للاناتج والتارويج لا، ل وفقاس ، االقتحادل 

 .ويساعد الاشجعين على التاييي بين، ويجذب تكثر الاستهلكين، وبالتالي وضافة قياة تجارية " 

ة للالكياة وية فاي اطاار عضاوية الانظااة العالاياطىتلال اليان بهذه الاناسبة اع بقية دول العال  الانوان 

، يؤكد بانها ااضية في تعييي اىترا  ىقوق الالكية اللكرياة ، وهنااك العدياد اان  " Wipo"اللكرية  

اللعاليات االىتلالية وورش العال والنادوات التاي تقاو  بهاا الجهاات الاعنياة ساواء الرسااية تو انظااات 

وتهاية ىااية وحيانة هذه الىقوق ، الاجتاع الادني ، والتي تهده الى التعريه بىقوق الالكية اللكرية 

فضالس عن وشاعة الوعي بهذه الىقوق وعلى وج، الخحاوص لاد  احاىاب األفكاار االبتكارياة ، وىاث 

كاال حاااىب فكاارة ابتكاريااة الااى وسااتكاالها ااان الناىيااة النظريااة ، وااان ثاا  الابااادرة الااى تسااجيلها لااد  

 الجهات الرساية .

مأأ   تبنأأي العديأأد مأأن الفعاليأأات ا ومأأن أهأأم اان أأ ة والمبأأادرات يأأيتي اتحتفأأال باأأوا اليأأوم مت امنأأا 

والتظاهرات التي تبنتاأا و ارة النأنا ة والترأارة والراأات المعنيأة ات أر  ا رأي ا اراحيأاء رعاليأة 

 اليوم العالمي للملكية الفكرية لاوا العام تتمثل بااتي :

 بادا  واإلبتكاار لارواد الاشااريع االبتكارياة ، إلوعالن ويارة الحناعة والتجارة اسابقة وطنية خاحاة با

وخاحااة فئااة  الشااباب ، وتشااجيع ، والتااي تهااده الااى نشاارثقافة اإلباادا  واإلبتكااار فااي اوساااط  الاجتاااع 

ئه  اللرحة لتطبيق ، وذلك عن طريق اعطا الابتكرين على اإلبتكار وتطوير روح الابادرة الخاحة به 

، باإلضافة الى ىااية ابتكاراته  عن طريق تساجيلها وىلظهاا  اإلبتكارات وانشاء الاشاريع الخاحة به 

ان التوجا، نىااو اقاااة اثاال هاذه اللعاليااات و ، واسااعدته  علاى تسااجيلها فاي الاراكااي الدولياة واإلقليايااة

جل اإلبتكار، وهو هده رئيسي لقوانين الالكية سينعكس ايجاباس على تشجيج اإلبتكار وتقدي  الىوافيان ت

 اللكرية .

  يونيااو ااان شااهر 26لاختاارعين فااي الاا لاعااالن ويارة الحااناعة والتجااارة عاان وقااااة اعاارض خاااص 

2019.  

 ( والياو   23اىتللت ويارة الثقافة يو  الثالثاء ، بحنعاء باليو  العالاي للكتاب وىقوق الاؤلاه )ابريال

، ركاايت اللعاليااة علااى تهايااة الاعرفااة وىقااوق الالكيااة اللكريااة ،  ابرياال 26كريااة )العااالاي للالكيااة الل

 .وضرورة تعييي وعي جاعي بهذه الىقوق

  هاية الالكية اللكرية ودعا  وتشاجيع عال ىول تورشة  تاقااوىتلاالس وويارة الحناعة والتجارة نظات

تبريال  28ياو   اان كال عاا  ٢٦الا   ل يحاادهالذ، باناسبة اليو  العالاي للالكية اللكرية ،  االخترا  

2018.   

  تبني الجاعية اليانية لىااية الاستهلك اقااة ندوة ىول ظاهرة الغش والتقليد التجارل ، واثر ونلاذ ىقوق

 الالكية اللكرية ، وضاان سيرعال األسواق بلعالية للائدة الاستهلكين والتجارة الاشروعة .
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 تجااه اإلقارارالساتارارياتها ، ساتاثل لبناات اساساية بوعاليات والتظااهرات وبال شك تن اقااة اثل هذه الل

دورها  فاي تعيياي جهاود التناياة اان خاالل دعا  هايته  الواإلعتراه بىقوق الابتكرين والاخترعين وبا

 . في اختله الاجاالتوتشجيع النتجات اللكرية له  

واإلستلادة ان عوائدها ، ياثال اادخالس اهاااس فاي اطاار ان تهاية الوعي باختله اكونات الالكية اللكرية 

استراتيجيات األعاال ، واىد الوسائل األساسية لتاكين اؤسسات األعاال اان الىلااظ علاى اكانتهاا فاي 

االساواق ، فضاالس عان كساب ثقاة الاساتهلك . وعلااى وجا، الخحاوص تن السااة الغالباة علاى اجتاعاتنااا 

 اللكرية ، ىاايتها ، ووسائل االنتلا  انها . تتاثل بقلة الوعي بىقوق الالكية

 *

 

  المنادر :

رة ان تجل الىحول على شهادة ااجستير في الىقوق ، جااعة بن ي وسه بان خا دة كالي اس يا ي ، التظاه رات الرياضّي ة و الالكّي ة اللكري ّة ، اذ -

 .2009-2008السنة الجااعية:  بن عكنون ، –لية الىقوق ك

فاي  تبي سعيد اىاد الدبوه جي ، وانذر خضر يعقوب الاهنادل ،  اإلبتكاار التساويقي واساهاا، فاي األنشاطة واللعالياات الرياضاية ، دراساة ايدانياة -

 جااعة الاوحل .  –نادل دهول الرياضي ، كلية اإلدارة واالقتحاد 

 ( .wipo)لالكية اللكرية الوثائق الحادرة عن الانظاة العالاية ل  -

 والدراسااات الاتحالة النااوذجي واساتعراض القاانون الانافساة قاوانين وسياساات بشاأن النظاراء باستعراضاات الاتعلقاة والاناقشات الاشاورات -

 –  األونكتاد ،جنيه، تاانة وعداد ان اللكرية ، اذكرة والالكية الانافسة سياسة تهداه بين الحلة في والقواعد ، بىث الابادئ اجاوعة بأىكا 

 . 2016 تكتوبر/األول تشرين  21 -19

اىااد سااليااني ، االبتكاار التسااويقي وتثاره علااى تىساين تداء الاؤسسااة ، اااذكرة تادخل ضااان اتطلباات نياال شاهادة الااجسااتير فاي علااو  التساايي ،  -

 . 2007/ 2006جااعة الاسيلة ، السنة الجااعية: 
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