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 موارد تعليمية -احرتام حق املؤلف 

اين وال، املؤسس املشارك وعضو جملس الإدارة املنتدب لرشكة من  عداد الس يد اإ ، اململكة املتحدة لربيطانيا "فيمل س بيس"اإ
 *العظمى واإيرلندا الشاملية

 ملخص

عداد مواد تدريس ية بشأأن احرتام حق املؤلف، وذكل ابلس تعانة بمتويالت مقدمة من وزارة الثقافة  أأصدرت الويبو تلكيفًا ابإ
 15-10التدريس ية تغطي املرحةل العمرية والرايضة والس ياحة جبمهورية كوراي.  وتتكون املوارد من مخس مجموعات من املواد 

س نة وستتاح عىل الإنرتنت ومطبوعة عىل ورق.  وتضم املواد أأنشطة تعمل جذابة وميسورة مقصود هبا توعية النشء حبق 
املؤلف.  وقد أأحِلق بلك مجموعة من املوارد مذكرات للمدرس.  وميكن اس تخدام املواد لس تكشاف مجموعة واسعة من القضااي 

نشاء هذه الا جامتعية والقانونية واملعنوية املعارصة املتعلقة ابمللكية الفكرية والعامل الرمقي.  ومن منطلق اخلربة املكتس بة من اإ
عداد املزيد من املوارد عىل هيئة مواد تدريس ية تفاعلية قامئة عىل تكنولوجيا الويب، كام  املواد، من املقرتح أأن تنظر الويبو يف اإ

 من املفيد لو أأتيحت مواد تمكيلية بشأأن الرباءات والعالمات التجارية. يُرى أأنه س يكون

  

                                                
*

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.  آراء املؤلف، ول تعكس ابلرضورة أ  الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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 معلومات أأساس يةأألف. 

بداع والثقافية والاجامتعية الاقتصادية الأمهية أأن يبدو .1  وتوافرها الرمقية التكنولوجيات أأثر وأأن تزايد، يف والأصاةل لالإ
 الفوتوغرافيا أأحدثت حيث الإبداعية، الصناعات عىل حقيقي وقع مةاملتقد كنولوجياتت لل  اكن وقد  أأيضًا. مس متر تطور يف

 يف طفرات البس يطة، الأفالم حترير برجميات وحىت بل ،3P3 وتكنولوجيا احلاسوب مبساعدة التصممي وأأنظمة الرمقية
عداد أأساليب   واس تخداهما. الإبداعية اخملرجات اإ

ىل املراقبون ويشري .2  وتزتايد  الرمقية. املوارد ومس تخديم املبدعني املنتجني مسؤولياتو  حقوق بني متنامية جفوة وجود اإ
ىل الأخبار يف الإشارات  املمثةل الهيئات وتناقش  احملتوى. عىل والرقابة الفردية واحلرايت واخلصوصية امللكية مسائل اإ

ىل الوصول يريدون فاملس تخدمون اخلاصة، مصاحلها س ياق يف القضااي هذه وللمس تخدمني وللصناعة للساسة  حمتوى لك اإ
 اليت الكيفية يف التحمك يف احلقوق أأحصاب يرغب قد بيامن الأحيان، من كثري يف مقابل ودون بل وسهوةل، برسعة حمتوى وأأي

ىل القضااي هذه بروز تزايد ومع  ويُس تخدم. حمتوامه هبا يشاَهد  حولها ادلائر اجلدل فهم املتعني من أأصبح الاهامتم، صدارة اإ
  وأأصوهل.

عدادان يف متثلناه ما هو اجلديل النقايش احلس هذا اكن ولقد .3  وزارة دمع خالل من الويبو مولهتا اليت التعلميية للموارد اإ
 كوراي. جبمهورية والس ياحة والرايضة الثقافة

 الطالب تشجيع نس هتدف وحنن الاحرتام، مفهوم حول ممتحوراً  الفكرية ابمللكية يتعلق مورد أأي يكون أأن وينبغي .4
 اخملتلفة النظر وهجات يأأخذوا حىت اخلاصة جتارهبم نطاق جتاوز عن فضالً  الفردي، للسلوك املوهجة العوامل اس تكشاف ىلع

  الفكرية. ابمللكية وارتباطاته الإبداعي للنشاط أأفضل تصور تكوين حنو الطالب بأأيدي الأخذ هو والهدف  الاعتبار. بعني
حدى أأن غري  انترشت اليت القرصنة ماكحفة رسائل وبعض املؤلف حق معاجلة عند فقط ليس ز،ترب  اليت الرئيس ية القضااي اإ
 املواد أأن يه للنشء، املؤلف وحق الفكرية امللكية مفهوم توضيح س ياق يف أأيضاً  بل املاضية، القليةل الس نوات مدى عل

اتحة يؤدي حيث  ملموسة، غري تكون تاكد طبيعة لها املعنية  الإنرتنت عىل )و"جمانية"( بسهوةل الموالأف واملوس يقى الكتب اإ
ىل للتزنيل   والقمية. للملكية املادي اجلانب وهو أأل امللموس، اجلانب نزع اإ

َّق وقد .5 عالانً  شاهد أأن بعد عاماً  15 العمر من يبلغ فىت عل  حقائب ورسقة املؤلف حق رسقة بني فيه قورن دعائياً  اإ
 التايل: النحو عىل الس يارات أأو اليد

جياد حماوةل يف رأأيت بل  فيمل، ورسقة س يارة أأو تلفزيون رسقة بني صةل أأجد ل عالواق يف  من شيئاً  كهذه صةل اإ
ن الغباء، هنم مث  احلقيقة. يف س يارة رسقة أأمهية بنفس ليس الفيمل لأ  اكن الفيمل أأن يعين مما فيمل، لكمة عىل شددوا اإ

كرب اهامتهمم موضع 1عيًا.واق  الأمه اليشء ليس أأنه حني يف  الأ
 

ىل 2009 عام أأجري حبث ىىانهت  وقد  التالية: الاس تنتاجات اإ

هنا حيث  حتداًي، القرصنة يف املشاركة من الأطفال منع ميثل  خطأأً  فيه يرون ل وشيئاً  حياهتم من كبرياً  جزءاً  متثل اإ
 ويتطلب  سواء. حد   عىل وأأرسمه أأقراهنم بني فامي ابلغاً  انتشاراً  القرصنة انتشار التحدي شدة من ويزيد  ابلرضورة.

 ومه خاصة لها، حضية ل جرمية القرصنة أأن حالياً  يشعرون فهم  خطأأ، يفعلونه ما أأن الأطفال تفهمي القرصنة منع جناح

                                                
1

 .2008فريست موفزي لثقافة الأفالم  -مفهوم الأفالم املقرصنة دلى الأطفال واملراهقني يف اململكة املتحدة وجتارهبم معها  -القرصنة  



WIPO/ACE/10/25 
3 
 

 من بغريها مقارنة رش من فهيا ما حدة من يقلل مما اخلسائر، من قدر أأي لمتصاص يكفي ثراءً  الصناعة هذه يف يرون
 2الإجرامية. الأنشطة

نه وابلتايل، .6  يظهر يشء أأي أأن يعتقدون فيه والش باب الأطفال أأصبح اذلي الزمن، هذا يف القصوى الأمهية من فاإ
 جيلهبا أأن املؤلف حق عىل التعدي شأأن من اليت واخملاطر املؤلف حلق دلهيم واحض تصور بتكوين التكفل جماين، الإنرتنت عىل

 غري أأو كتب أأو أأفالم أأو موس يقى اكنت سواء - املصنفات مبدعي عىل بل حفسب، الكبرية واملؤسسات الرشاكت عىل ل
 قنوات ابعتبارمه املدرسني أأمهية ندرك والش باب، الأطفال من ممكن عدد أأكرب لتوصيل مساعينا ويف  املنتجات. من ذكل

ىل للوصول  جيري اليت ابلقضااي نياملدرس تعريف كذكل القصوى الأمهية من أأنه وجدان فقد ذكل، ومع  املس هتدفة. الفئة اإ
 لقضااي يلقون ل أأنفسهم املدرسني أأن ينبغي مما بكثري أأكرث حالت يف ُوجد وقد  واحضًا. تعريفاً  أأمهيهتا وسبب معها التعامل

  الفكرية: امللكية جتاه ابلالمبالة تويح املدرسني مواقف أأن البحث نفس من تبني كام  ابًل. املؤلف وحق القرصنة

 غري بأأهنا شعور عن عربوا املدرسني معظم أأن غري املبدأأ، حيث من خطأأ  القرصنة أأن به املسمل من -
ىل اجامتعياً  ومقبوةل الانتشار وواسعة ضارة  بعيد. حد   اإ

 من املالية عائداهتا أأهنا عىل للصناعة يُنظر حيث اقتصادي، طابع ذات املربرات معظم واكنت 
 املرشوعة. املنتجات تاكليف من سائرهاخل  حقيقي أأثر أأي يزيل مبا الضخامة

 زمة هذه جلبت الصناعة بأأن شعور ساد كام  املنتجات أأسعار يف للمغالة نظراً   نفسها عىل الأ
 واسع. نطاق عىل التزنيل أأاتحت اليت التكنولوجية التطورات ركب عن والتخلف

 ميية للمواد املرشوع غري ابلنسخ املدرسون واستشهد   معلهم. من منه مفر ل زءاً ج ابعتباره التعل
راً  ذكل كون من الرمغ وعىل ىل مربَّ  كثريين دلى ودلَّ  فقد التجارية، الأفالم قرصنة من بكثري أأبعد حد   اإ

ماكن بعدم شعوراً  خري هذا استناكر اإ  امحلاس. من بكثري   الأ

ىل مشريين يومية،ال  احلياة من مشرتك جزء واملوس يقى الأفالم قرصنة بأأن املدرسني بني شعور وساد -  اإ
ىل وابلنظر  التزنيل". "جيل مبسمى طالهبم  قرصنة يف ملا الأطفال استيعاب أأن استُشعر الوابئية، طبيعته اإ
فالم ، للقانون وخمالفة تعد    من الأ  3ذكل. لأس باب تصورمه عن انهيك واه 

ن وذلا .7  مواقف كذكل يشمل بل قط،ف النشء عىل يقترص ل للمواقف التصدي رضورة من اكهلنا عىل يقع ما فاإ
 أأنفسهم. املدرسني

عداد املوارد ابء.  اإ

عداد من الغرض .8 عطاء عىل عالوةً  املؤلف، وحق الفكرية ابمللكية النشء توعية هو التدريس ية املوارد اإ  املدرسني اإ
 من النشء س تكشفي  وميسورة جذابة تعمل أأنشطة املواد وتضم  التدريس. أأعامل يف دلمعهم الالزمة الأساس ية املعلومات

 السلبية. اجلوانب عىل الرتكزي جمرد من بدلً  الفكرية امللكية فوائد خاللها

                                                
2

 املصدر السابق. 
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 .املصدر السابق 
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 س نة: 15-10 العمرية املرحةل تغطي املوارد من مجموعات مخس الويبو طلب عىل بناءً  أأعدت وقد .9

  الابتدايئ: التعلمي أأعامر فئة ( أأ 

 فعاًل..." مصابيح الأفاكر اكنت "لو  س نة: 10-11

 الثانوي: التعلمي أأعامر فئة ( ب

 أأان" فكريت "هذه  س نة: 11-12
 مزيف!" "هذا  س نة: 12-13
 للفنانني" "احلقوق  س نة: 13-14
 جماين؟" "أأهو  س نة: 14-15

 أأنشطة عىل حتتوي اليت املوارد من مجموعة بدورها تضم املدرسني مذكرات من مجموعة موارد مجموعة بلك أأحِلق وقد .10
 والأس ئةل، املعلومات من مزجي هبا المتهيدية املوارد من مجموعة الأقسام من لكل  ويضم  وس تة. أأربعة نيب عددها يرتاوح مرتابطة

 املتعلقة القضااي من مجموعة لس تكشاف املواد هذه اس تخدام وميكن  للطالب. التدريبية الأوراق من سلسةل عن فضالً 
 سائر يف المنط هذا ويتكرر  الفكرية. وامللكية الرمقي ابلعرص يتعلق فامي واملعنوية والقانونية الاجامتعية قراراتنا اختاذ بعملية
 اخلاصة. والش باب الأطفال بتجارب أأمكن ما مىت الأنشطة نربط كام املوارد، أأجزاء

عداد يف السابقة التجارب من علمنا فقد حمددة، معرية فئات اس هتدافنا ورمغ .11  يتخذون املدرسني أأن مشاهبة موارد اإ
 به اس هتدفنا ما يُس تخدم أأن املستبعد غري من أأنه أأي مورد، لك فهيا يس تخدمون اليت املواضع بشأأن لأنفسهم القرارات
 معرية مرحةل يف الأنشطة بعض اس ُتخدمت لرمبا بل  الثانوي، التعلمي مس توايت من أأي   يف الابتدايئ التعلمي معر يف الأطفال

  اس تخداهما. يف للمدرسني اكمةل مرونةً  ملواردا تكوين يف اتبعناه اذلي الأسلوب ويتيح  أأعىل.

 واختاذ الشخص سلوك يف يؤثر معَّ  يسأأل كأن أأس ئةل، يطرح حبيث قسم لك ُص ِم تقليدي، تلقيين هنج اتباع من وبدلً  .12
 من جملموعة نويةواملع  والاجامتعية القانونية التبعات يه وما  امجلاعة؟ والثقافة اجملمتع هو وما  والأش ياء. الأشخاص من قراراته

 والرتفيه؟ الاس تجامم عىل عالوةً  والتعمل، التعلمي يف التكنولوجية التغريات أأثرت وكيف  الأفعال؟

 هذه معق ويتنوع  الفكرية. وامللكية املؤلف حبق املتعلقة الأساس ية املبادئ وحدة لك يف الأول ادلرس خطة وتغطي .13
 ادلروس اس تخدام وميكن الأساس ية، للمصطلحات توضيح ويرد  دفة.املس هت العمرية املرحةل حسب وتعقيدها التعريفات

 سابقة. مرحةل من احملصل التعمل عىل يبين متدرج مهنج من كجزء أأو مس تقةل تدريس كأدوات

 تنوع الأحباث أأظهرت وقد  املس هتدفة. املهنجية اجملالت اختيار الإعداد لعملية الأساس ية اجلوانب من واكن .14
 بدلان يف املثال، سبيل عىل املواطنة، مادة تسمى وابلتايل،  متشاهبة. دراس ية ملواضيع املدارس يف مةاملس تخد التسميات

 وتقدم  الاجامتعية. وادلراسات والصحية الاجامتعية والرتبية الأخالقية والرتبية الاجامتعية والرتبية الوطنية الرتبية ابمس خمتلفة
 اكن النقاش تعزيز أأن ومبا  والإعالم. والتكنولوجيا الثقايف، والتنوع الهوية مثل احملاور، من لعدد   مهنجية عرب هُنُج البدلان بعض

  النصوص. فهم عىل عالوةً  والاس امتع التحدث ملساندة الأم اللغة دروس يف أأيضاً  اس تخداهما فميكن املوارد، مس هتدفات من
 .املهنجية اجملالت من ممكن عدد أأكرب اس هتداف نلمتس كنا وذلكل

  الفكرية؟ امللكية يه ما أأساس ية: مصطلحات تعريف قبيل من قضااي للمدرسني الأساس ية املعلومات يف أأثري وقد .15
 أأو تقرير أأو فيمل أأو موس يقي أأو فين معل أأو قصة أأو اخرتاع أأي يه الفكرية "امللكية  ييل: كام هو لها نقدمه اذلي والتعريف

 خمتلفة: بأأشاكل الإبداعات هذه القانون وحيمي  ما. خشصل  يس تحدثه جديد تصممي أأو جتارية مسة أأو رقصة أأو حاسوبية برجمية
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 لتصممي التصممي وحقوق التطبيقية، والفنون الإبداعية للمصنفات هل( اجملاورة )واحلقوق املؤلف وحق )لالخرتاعات(، الرباءات
 التجارية." للسامت التجارية والعالمات املنتجات،

ىل 10 من )للأعامر الابتدايئ التعلمي مرحةل موارد يف نس تخدم وحنن .16 ىل الرمز فكرة س نة( 11 اإ  الفكرية امللكية اإ
بداعية معلية يف الأطفال نرشك املؤلف، حق عىل الرتكزي ومع  الكهرابيئ. ابملصباح  لأفالم سيناريوهات كتابة يف ممتثةل اإ

ىل استناداً  قصرية  اجملازي التشبيه هذا وابس تخدام  الفكرية. امللكية يف كرالتف عىل هلم حثاً  ابملصباح اجملازي التشبيه اإ
 نسخ حق يف الاستئذان ومفهوم والعزو الأصاةل مثل الأساس ية مياملفاه بعض وحندد املؤلف حبق املقصود نوحض البس يط

بداعي. مصنف    اإ

 عن فضالً  الفردي، سلوكلل  املوهجة العوامل اس تكشاف عىل الطالب فهيا فنشجع الثانوي، التعلمي مرحةل موارد وأأما .17
 عىل الطالب يتعرف أأان"، فكريت "هذه ويف  الاعتبار. بعني اخملتلفة النظر وهجات يأأخذوا حىت اخلاصة جتارهبم نطاق جتاوز

 سلوك علهيا ينبين قد اليت التوجيه مصادر خمتلف حول النقاش وحُيفَّز الشخصية، واملسؤولية الشخيص الاختيار مفاهمي
م هذا، من القاً وانط  الأفراد. ثبات املتعلقة القضااي يف النظر مهنم ويُطلب الفكرية امللكية مفهوم للطالب يُقدَّ  الأفاكر ملكية ابإ

   واملفاهمي. والتصماميت

ىل الطالب مزيف!" "هذا يدعوو  .18   اخملتلفة. الس ياقات من مجموعة يف املس تخدمة "مزيف" لكمة معىن يف التفكر اإ
 التجارية والسامت التقليد مصطلحات بني الصةل يه وما  اللكمة؟ هذه اترخي هو وما  تويح؟ وبً  اللكمة هذه ترتبط فامبذا

 عىل النشء الأدوار متثيل وأأنشطة السيناريوهات من مجموعة وتشجع  املؤلف؟ وحق التجارية والعالمات املقدلة تجاتن وامل 
ىل وابلإشارة  التجارة. هذه فهيا تتسبب قد اليت واملشالك املزيفة السلع فهيا تباع قد اليت الأماكن يف التفكر فرادية دراسات اإ  اإ

 لتكل والأخالقية القانونية العواقب مناقشة عىل النشء الأنشطة بعض تشجع الفكرية، امللكية عىل تعدايت عىل تنطوي
ىل وابلإضافة  واملس تخدمني. العاملني حقوق عىل خاص بشلك الرتكزي مع وتدبرها، التعدايت  للنقاش، املودلة نشطةالأ  اإ

 دور تربز توعية محةل وتنفيذ ختطيط مثل أأنشطة وضعنا فقد وذلكل النشء، يف اخلاص الإبداع تشجيع يف كذكل نرغب
 املنتجات. ينتجون اذلين العاملني

لهيا التنبه للنشء ينبغي اليت القضااي عىل نظرة نلقي للفنانني" "احلقوق ويف .19  ذكل يف مبا رمقية، ملفات تزنيل عند اإ
 النشء فهم عىل المتهيدية الأنشطة وتبين  املبدعني. جامعة يف املرشوع غري للتزنيل احملمتل والأثر والأفالم، والصور املوس يقى

بداعية للصناعات  من مجموعة فهيا تُس تخدم أأنشطة تأأيت مث  الرمقي. القطاع عىل خاص بشلك الرتكزي مع الإبداع، وقوة الإ
ىل واستناداً   فيه. هبا ويتاجر الرمقي القطاع يف الإبداع هبا اجملمتع يقمي ِ  اليت للكيفية النشء فهم ويرلتط املصدرية املواد  مجموعة اإ

 القطاع يف الفردي الإبداع حامية هبا ميكن اليت الكيفية يف التفكري عىل النشء أأدوار متثيل أأنشطة تشجع السيناريوهات، من
ىل وابلإشارة  .املؤلف حق عىل خاص تركزي مع الرمقي فرادية، دراسات اإ  مناقشة عىل النشء الأنشطة بعض تشجع اإ

 ومع  ذكل. وتدبر والفنانني املس تخدمني من لك   عىل مرشوع غري بشلك الرمقي احملتوى لتزنيل والأخالقية القانونية العواقب
بداعي هنج عىل أأخرى مرة الرتكزي  عرفوا ما مجع النشء من يطلب لإلكرتونية،ا املواقع من مبجموعة الروابط قضااي تناول يف اإ

 الإنرتنت. عىل املؤلفني حقوق حامية لقمية للرتوجي تدوينياً  موقعاً  ينش ئوا يك الوحدة هذه من فهموا وما

ع حيث التعمق، من مبزيد   القضااي هذه تُتناول جماين؟"، "أأهو ويف .20  الإبداعية الصناعات يف التفكري عىل الطالب يشجَّ
بداعية؟ الصناعات دور هو ما  دويل. منظور من وكذكل بدلاهنم يف  اليت التغريات يه وما  الإبداع؟ تقيمي ميكن وكيف  الإ

ىل التوصل ميكن وكيف  الرمقي؟ العرص يف املس تخدمني اختيارات عىل تطرأأ   املس تخدمني مصاحل بني منصف توازن اإ
 والتغري؟ التكيف من مبراحل التكنولوجيا مرور مع والرشاكت واملؤلفني

خراج أأىت وقد .21  الطالب. لأعني جاذبة جعلها بغية متايزها رمغ المنط حيث من متسقاً  املوارد من امخلس اجملموعات اإ
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 اخلالصةجمي. 

 الطالب توجيه جتنب املس تحيل من اكن أأنه غري للطباعة، قابةل واثئق شلك عىل املوارد مجيع تقدمي الويبو اشرتطت .22
ىل سواء حد   عىل واملدرسني عالانت املوارد من عدد   اإ  تنظر، أأن ابلويبو وجيدر  الويب. عىل القامئة القرصنة ماكحفة واإ
عداد يف مس تقباًل،  الويب. عىل القامئة التفاعلية التدريس مواد بعض اإ

ىل نسقها احلايل، لن .23 لكرتوين للتعليقات لقياس الاس تجاابت للمواد.  وابلنظر اإ عداد منوذج اإ  وقد يكون من املفيد اإ
 يكون من ابلغ الصعوبة تعديل املوارد حسب اخلربات املكتس بة.

وقد وردت يف املسودات الأويل من املواد قضااي تتعلق ابلفرق بني حق املؤلف والرباءات والعالمات التجارية.   .24
عداد مواد تدريس ية تعاجل النقطتني الأخريتني.  وجيدر ابلويبو أأن تنظر يف مرحةل  ما يف اإ
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