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يشكل التزوير والقرصنة تهديًدا كبيرًا بالنسبة لالقتصاد األمريكي والقوى العاملة واستمر ازدياد حاالت 
سرقة حقوق امللكية الفكرية من حيث اخلطورة والتعقيد. وقد تضاعف عدد البضائع املزورة على نحو مثير 
للفزع وذلك مع التقدم التكنولوجي املستمر الذي ساعد على تسهيل إنتاج البضائع املزورة. وشهدت أيًضا 

طبيعة جرائم حقوق امللكية الفكرية تغيرًا مع التحقيقات التي تكشف عن ارتباطات باجلرائم املنظمة 
واجملموعات التي تدعم اإلرهاب. ويسعى املركز القومي لتنسيق حقوق امللكية الفكرية جاهًدا حملاربة هذا 

التهديد الطارئ العابر للحدود من خالل شراكات مع الوكاالت املعنية بتطبيق القوانني احمللية والدولية 
واملؤسسات التجارية وأصحاب احلقوق واملنظمات الدولية.

المركز القومي لتنسيق حقوق الملكية الفكرية
مركز حقوق الملكية الفكرية هو دار المقاصة التابع للحكومة األمريكية للتحقيق بشأن التزوير 

والقرصنة – الجرائم التي تهدد الصحة العامة واألمن العام والمنافسة العادلة.  ويبذل مركز حقوق 
الملكية الفكرية قصارى جهده، من خالل شبكته المتزايدة من الوكاالت الشريكة، لزيادة فاعلية الموارد 

والحد من الثغرات التي تهدد التجارة الدولية.  وتركز استراتيجية التطبيق لدى المركز على ضمان 
األمن القومي من خالل حماية صحة وأمان الشعب األمريكي وسلسلة التوريد الفيدرالية والمحاربين 
األمريكيين وإيقاف الممارسات الضارة والتجارة غير العادلة التي تؤثر بشكل سلبي على االقتصاد 

العالمي. 

يستخدم مركز حقوق الملكية الفكرية السلطات والموارد والخبرات الفريدة للوكاالت األعضاء التابعة 
له لمشاركة المعلومات وإدارة األدوار الرئيسية االستقصائية وتنسيق التحقيقات وتوفير التدريب 

والمساعدة لوكاالت تطبيق القانون الفيدرالية، والتابعة للواليات، والمحلية، والدولية. ونظًرا ألنه يتم 
إنتاج معظم البضائع المزورة على نطاق دولي، تعمل المكاتب الملحقة بالوكاالت الشريكة لمركز 

حقوق الملكية الفكرية مع المكاتب الميدانية المحلية من أجل تنسيق عمليات التحقيق مع تطبيق قانون 
الدولة المضيفة والعمل مع الصناعة ونظرائها فيما يتعلق بالشؤون التجارية.   

تقديم إحالة إلى مركز حقوق الملكية الفكرية
يشجع مركز حقوق الملكية الفكرية أعضاء الجمهور، وأصحاب الحقوق، والنقابات التجارية، 

والوكاالت المعنية بتطبيق القانون والوكاالت الحكومية على اإلبالغ عن حاالت سرقة حقوق الملكية 
الفكرية.  تتم مراجعة المعلومات التي تقدمها على الفور بواسطة فريق العمل لدى مركز حقوق 

الملكية الفكرية ويتم نشرها ألغراض االستجابة االستقصائية المناسبة واالستخدام التكتيكي لشركاء 
مركز حقوق الملكية الفكرية. وعند اإلبالغ عن مخالفة مشتبه بها، ُيرجى تقديم أكبر قدر ممكن من 

المعلومات. ُيرجى مالحظة أن هذه القائمة غير تفصيلية. لعمل إحالة، يرجى استخدام معلومات 
 االتصال المذكورة على ظهر هذه النشرة أو استخدام آلية اإلحالية الخاصة بنا على  

 .www.iprcenter.gov

 اإلبالغ عن االدعاءات بسرقة
وعند اإلبالغ عن مخالفة مشتبه بها، ُيرجى تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات. ُيرجى مالحظة أن هذه القائمة غير تفصيلية. الملكية الفكرية

• مقدم اإلحالة	
االسم ومعلومات االتصال. يكون التقرير الخاص بك مجهول االسم إال إذا قمت بتعيين هويتك.ولكن قد يعوق   ○

عدم القيام بذلك الجهود المبذولة لبدء تحقيق. إذا قدمت معلومات االتصال، فسوف يتم إخطارك بما إذا كان   
مركز حقوق الملكية الفكرية يحتاج إلى معلومات إضافية لمتابعة تحقيق  

• صاحب الحقوق	
االسم ومعلومات االتصال إذا كانت مختلفة عن ما سبق ○
أي تسجيل لحقوق الطبع والنشر أو عالمة تجارية مع مكتب حقوق الطبع والنشر األمريكي أو مكتب براءات   ○

االختراع والعالمات التجارية األمريكي   
أي تسجيل مع مصلحة الجمارك وحماية الحدود األمريكية   ○
• المتعدي المدعى عليه	

االسم، اسم العمل، العنوان، اسم النطاق، وأية معلومات تعريفية أخرى ○
سبب االشتباه في سرقة حقوق الملكية الفكرية ○
نوع التعدي المزعوم )مثال: تصنيع، استنساخ، استيراد، تصدير، توزيع، إلخ( ○
أية إجراءات مدنية سابقة، أو حالية، أو متوقعة ○
• وصف السلعة	

صورة أو عينة، إن امكن ○
توضيح السبب في كون هذه السلعة مخالفة ○
القيمة التقريبية للعنصر إذا كان أصلًيا )سعر التجزئة الذي يقترحه المصّنع( ○
حجم الخسارة المقّدرة للصناعة والناتجة عن المخالفة ○
• األصل والدخول	

بلد المنشأ الخاصة بالعنصر المخالف  ○
أي أشخاص أو شركات أجنبية متورطة ○
التاريخ والموقع وطريقة الدخول إلى الواليات المتحدة ○
أسماء الشاحنين، وتعيين جدول التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق، وغيرها من المعلومات السارية ○
• وصف الجريمة	

اكتشاف الجريمة المزعومة ○
تقارير فحص البضائع المخالفة، إن وجد  ○
ما إذا كان قد تم إجراء تحقيق داخلي  ○
وصف أي دليل تم الحصول عليه ○
نطاق السرقة أو عملية التزوير ○
الكمية والفترة الزمنية التقديرية للتوزيع غير القانوني ○
موقع التوزيع وموقع نشاط التزوير ○
• تورط اإلنترنت	

عنوان محدد موقع المعلومات الرئيسي أو اسم الشركة القائمة بالمخالفة المزعومة ○
هوية وموقع الفرد أو الكيان القائم بتشغيل الموقع ○
رقم وتعريف أي مواقع ويب لشركات تابعة ○
موقع الخادم ومضيف موقع الويب ○
تسجيل اسم المجال في الواليات المتحدة ○
ما إذا كان قد تم إجراء تحقيق داخلي أو عمليات شراء اختبارية ○
ما إذا كان صاحب الحقوق قد قام بإرسال إخطار بالتوقف واإلقالع عن العمل إلى هذا الموقع ○
أية حسابات مالية تتعلق  بالمخالف المزعوم مع المؤسسات المالية المحددة أو القائمين بمعالجة الدفع ○


