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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 احلادية عشرةالدورة 
ىل  5جنيف، من   2016سبمترب  7اإ

 
 

 بني بامللكية الفكرية للتوعيةمبادرات أكادميية الويبو 
 من خالل نظم التعليمالشباب 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 ملخص

يه أأاكدميية الويبو و . ةوعيتال  زايدة تتجاوز ،للش باب امللكية الفكريةتعلمي أأدوات طلب ادلول الأعضاء يف الويبو عىل  يزتايد
والبدلان لبدلان النامية يف اخاصة بصفة أأنشطة التدريب وبناء القدرات البرشية، و عن  وةلؤ املسيف الويبو  الرئيس ية الهيئة

اصة خبو  ،أأنشطة وبرامج توعيةعىل تطوير بعض البدلان النامية  وتعكفمبرحةل انتقالية.  القتصاداهتا والبدلان اليت مترلقل وموا الأ 
ىل تشري ادلالإبداع والابتاكر دلى الش باب. وعىل الصعيد العاملي،  تتناول ،يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت لئل اإ

طار. همناهجأأدوات التعلمي  بتطوير ساعدةامل تطلب ي يف هذه البدلان بني الش باب ابمللكية الفكرية عرةة نرش املأأن   ويف اإ
مبا للمعلمني  IP4Kidsمجموعة أأدوات ر يتطو و تصممي اكدميية الأ تواصل جات اخملتلفة ومواهجة التحدايت، تحتياالل الاس تجابة

 .الأمثلاملوارد املتاحة عىل النحو اس تخدام يكفل 

 أأاكدميية الويبو أأول:

يف وبصفة خاصة أأنشطة التدريب وبناء القدرات البرشية، عن  وةلؤ املسيف الويبو  الرئيس ية الهيئةأأاكدميية الويبو يه  .1
وتقوم الأاكدميية ابلأدوار التالية: مركز امتياز داخيل يف لبدلان النامية والبدلان الألقل وموا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. ا

لقامة ش باكت ورشااكت لتوس يع نطاق ةرص التدريب عىل الصعيد  جمال التدريب، مبا يف ذكل التدريب املهين؛ وُمحف ِّز عىل اإ
نرتنت لتبادل املعلومات عن مجيع أأنشط ة الويبو وأأدواهتا الوطين وزايدة تأأثري هذه الفرص؛ ومركز متاح للجميع عىل الإ

من ؛ ومركز ش بكة ش ىت لغاتبتدريب و  عن بعد ميتعلمن  يقدمه ومورد خدمات ةريد من نوعه مباوخدماهتا التدريبية؛ 
 موهجة حنو التمنية يف جمال امللكية الفكرية.عن بعد التدريب جمال الرشاكء واخلرباء واملعلمني يف 
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طار السعي لتحقيق أأهداةها،  .2 تحيادها ومصدالقيهتا  مثل ،نسبيةوما تمتتع به من مزااي هتا خرب من الأاكدميية  يدتس تف ويف اإ
؛ واستامثراهتا السابقة يف مواد وأأدوات التدريب والتدريس، مبا يف ذكل منصهتا اخلاصة ابلتعمل عن بعد؛ وش بكهتا ومسعهتا

لقلميية منذ عهٍد طويل؛ وحمتواها ادلولية الكبرية من اخلرباء واملعلمني واملدرسني؛ وتعاوهنا  ورشاكهتا مع املؤسسات الوطنية والإ
املتنوع؛ وخربهتا يف حتديد وتلبية الأولوايت والاتحتياجات التدريبية لدلول الأعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة؛  ياللغو 

 وكوهنا غري هادةة للرحب.

 امللكية الفكرية  الش باببتعلمي  املطالبة اثنيا:

  لش بابل  امللكية الفكرية تعلمي .أأ 

ل س امي البدلان النامية و، للمساعدة ادلول الأعضاء يف الويبوطلب زايدة يف  شهدت الس نوات القليةل املاضية .3
الشابة لأجيال لامللكية الفكرية  لتدريسمصممة ية وارد تعلمي وتزويدها مب ،لقل وموا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقاليةوالبدلان الأ 

ىلالوعي. ل تقترص عىل زايدة ( س نة 18-5 )من اتحة وهتدف اإ  لغرض"كيفية اس تخدام" نظام امللكية الفكرية  بشأأناملعرةة  اإ
 والإبداع. بتاكرالا

 الفرص املتاحة ب.

تطوير  تحول يمتحور أأن جمهودا وزايدة الطلبات يف الس نوات الأخرية ،دلول الأعضاءيف االأنشطة اخملتلفة  من ويتبني   .4
ىل هودال  من التضاةر اهذ وحضيو . الش باب لجيلل مناجه امللكية الفكرية  أأربعة  ابمللكية الفكرية الش بابجيل  توعية الرامية اإ

 :ساحنةجمالت مشرتكة 

 يف سن أأصغر بكثري من ذي لقبل(؛ امللكية الفكرية عىل للمنتجات القامئة همام أأصبح جيل الش باب مس هتلاك( 

  ىلمع ذكل،  ،هذا اليليفتقر  .بشأأهناأأو دليه بعض املفاهمي اخلاطئة  ،ابمللكية الفكريةعرةة امل اإ

 ىلوالتصالت تكنولوجيا املعلومات عىل  لش بابا ةيه حيصل اذليالسن  يُعد  تعلمي منبع احلاجة اإ
 الفكرية؛  امللكية

 الش باب مصدرا واعدا لالبتاكر ورايدة الأعامل أأصبح. 

 التحدايت ج.

ىل  اكبري  اختالةاالتحدايت املعروةة ختتلف  .5 لهياومن . أ خرمن بدل اإ أأو بطء وترية صعوبة : التحدايت اليت تكرث الإشارة اإ
ذوي املعرةة املعلمني  عدم تواةرو ، الإلقلمييأأو الوطين و/عىل الصعيد لوعي ل والاةتقارمناجه امللكية الفكرية للش باب،  اعامتد

  .ةخملتلفا للفئات العمريةاملناس بة املواد التعلميية ىل عصول احل وتعذر، املالمئة

، 2016في مارس ةلقل وموا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. والبدلان الأ هذه التحدايت عىل البدلان النامية ل تقترص و .6
الويبو،  ةيه ، شاركتنيالرتبويو ملاكتب امللكية الفكرية  ا( اجامتعEUIPO) مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةنظم 

ملواطين امللكية الفكرية  تدريسراسة عدم ادل وانتقدتيف املناجه ادلراس ية.  امللكية الفكريةتعلمي  وضع بشأأن 1ملنالقشة دراسة

                                                
1

دراج تعلمي بشأأندراسة  -التعلمي يف أأورواب (، "امللكية الفكرية و مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةمكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية )ال ن   امللكية  اإ
 عىل الرابط: متاحة، 2015"، سبمترب أأخرىمع مقارانت دولية  ،دلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويبلالفكرية يف املناجه املدرس ية 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+and+Education+final+report+September+2015 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+and+Education+final+report+September+2015
https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+and+Education+final+report+September+2015
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ىل حتدايت مهنا، . الأوىل احلر امل يفالاحتاد الأورويب  امللكية مثل، )تقدمي مناجه جديدة  اليت تعوقصعوابت الوأأشارت اإ
نتاجئ  الأورويب املكتب وعرضامللكية الفكرية.  جتاهللش باب السليب ولقف املو  ،عىل املس توى الوطينيف املدارس  الفكرية(

امللكية الفكرية، ل س امي يف  حنوملواطين الاحتاد الأورويب  والضعيفالتصور اخلاطئ  توحض، دلراسة الاس تقصائيةخمتلفة ل
ىل 15بني ما من الش باب )ترتاوح أأعامرمه  % 50ق اتفجمال تحق املؤلف والعالمات التجارية، مثل،  ( عىل أأن عاما 24 اإ

ىلادلراسة أأشارت و تحتجاج". املقدلة هو ةعل ارشاء املنتجات  من شأأنه أأن يؤثر  ابمللكية الفكرية الش بابمعرةة  عدمأأن  اإ
القدرة عىل  انتقالعىل و العامةل، عىل ، و ومو الناجت احمليل الإجاميلعىل ، أأي الالقتصادي لالحتاد الأورويبداء الأ سلبا عىل 

ىلالابتاكر   .الاعامتد عىل امللكية الفكريةكثيفة الصناعات  اإ

 والفئات الاجامتعية الشابةلش باب امللكية الفكرية ل  تعلميل طلبات  د.

مثل  ،وغريها من املنظامت ادلولية 2الأمم املتحدة الأخرية اليت أأجرهتادلراسات الالقتصادية والساكنية ل وةقاتولقع من امل  .7
يف  ساكينال منو ال  أأنو س نة القادمة،  30-20 خاللالأصغر س نا يف العامل مه النامية  البدلانأأن يكون ساكن  ،البنك ادلويل

 اكبري  تأأثرا ةرص العمل يف الالقتصاد القامئ عىل املعرةةستتأأثر و املتقدمة.  لبدلانا أأكرب منه يف س يكون البدلانهذه 
غرض سواء ل ،التعلمي يف البدلان الناميةجمال ، يف وبصفة خاصة، القريب يف املس تقبل وأأ  احالي س توظفاليت  لستامثراتاب

 وحتتاجش يخوخة الساكن  اليت تعاين من ،املتقدمة البدلانملشاركة يف أأسواق ةرص ا تغتنامأأم ل ،دمع الالقتصادايت احمللية
ىل العامةل املاهرة.  اإ

 البدلانيف الش باب  أأصبحالتصالت، تكنولوجيا العلمية و  تالتكنولوجياالتحولت الرسيعة اليت تشهدها  ويف ضوء .8
ليس يف  ،امللكية الفكريةكثيفة الاعامتد عىل نتجات امل  مس هتليكهامة من  ةئة، عام لقريب ونصبحي ، أأو س  ابلفعل النامية

وما ،حفسب لقطاع الرتةيه  .كذكل احلياة اليوميةجمالت  خمتلفيف  واإ

 هجود لإرشاك الش باب يف جمال الابتاكر والأنشطة الالقتصادية ه.

ىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت واجملالت التكنولوجية،  جمال التغريات والتحولت ادلميوتغراةية الرسيعة يف تشري .9 اإ
اليت متر مبرحةل  لقل وموا والبدلانوالبدلان الأ لتعلمي يف البدلان النامية زارات او اليت اختذهتا بعض  املبادراتيف مشجعة زايدة 

ومن  .يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت بصفة خاصةو  ،عىل القدرة الإبداعية للش باب تكل املبادرات زتركو انتقالية، 
 وأأ مللكية الفكرية" الش باب اب توعية" وأأ  تكنولوجيا املعلومات والتصالت للش باب" تدريسرامج التوعية مثل "شأأن ب

ن، تحىت ابمللكية الفكرية الوعيزايدة تساعد عىل تسهيل أأن  3بتاكر للأطفال"امراكز " لكية مل لتعلمي امتاكمةل برامج  مل تكن واإ
، االفكرية واحرتاهمللتوعية ابمللكية تركز عىل الش باب  عن برامج حمددةماكتب امللكية الفكرية  الكثري من أأبلغولقد  الفكرية.

وازز، ال، و والرسوم الاكرياكتورية ،اليوم العاملي للملكية الفكريةمحالت و  ،وتكييفهامنشورات الويبو الفاكهية رمجة ت وتتضمن

                                                
2

دارة الشؤون الالقتصادية والاجامتعية التابعة للأمم املتحدة لعام ل وةقا   اعتبارا من منتصف عام ، 3-2"، ص. 2015"التولقعات الساكنية يف العامل  ،2015تقرير اإ
عدد ساكن العامل صل ياملقبةل، ل  15 ـيف تغضون الس نوات ال نسمةليار امل  مبا جياوز يزيد هذا العدد. ومن املتولقع أأن نسمة مليار 7.3بلغ عدد ساكن العامل ، 2015

ىل  نصف المنو الساكين العاملي من أأكرث يكون أأن  ويُتولقع. 2050عام  نسمةمليار  9.7 ليصل عدد الساكن اإىلزايدة ال وستس متر، 2030عام نسمة مليار  8.5اإ
. ونتيجة ذلكل، 2015-2010 ما بنييف املائة س نواي يف الفرتة  2.55. وتشهد أأةريقيا أأعىل معدل لمنو الساكن بوترية أأةريقيا يف 2050و  2015بني يف الفرتة ما 

اثين أ س يا تكون أأن . ومن املتولقع نسمة مليار 1.3، 2050و  2015بني يف الفرتة ما  نسمةمليار  2.4 الغةالب الزايدة الساكنية املتولقعة من اةريقيا يبلغ نصيب
، تلهيا أأمرياك الشاملية وأأمرياك الالتينية ومنطقة 2050و 2015بني  يف الفرتة ما نسمة مليار 9 لتضيفيف املس تقبل،  املس متر أأكرب مسامه يف المنو الساكين العاملي

 .2015مما اكن عليه يف اإىل أألقل  2050عام أأورواب  يقل عدد ساكنالبحر الاكرييب وأأولقيانوس يا. ومن املتولقع أأن 
3

لقل وموا، الأ البدلان و من خاللها احلكومات يف البدلان النامية جع تشلمشاريع اخملتلفة اليت ل أأمثةل  حتتوي عىلوالسابقة  احلديثةلتقارير ابلقامئة غري تحرصية مثة  
املكتب الإلقلميي لليونسكو ملنطقة العام واخلاص )عىل سبيل املثال،  املموةل من القطاعنيو  ،الشابة للأجيالوالبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية القدرات الابتاكرية 

مراكز  تساعد؛ تقرير البنك ادلويل للتمنية، "كيف 2004"، أ س يويةتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف التعلمي يف س تة بدلان  دمج، "أ س يا واحمليط الهادئ
طالق العنان للش باب يف أ س يا، وتقرير مركز ماكيزني للحكوم2016عىل دةع جعةل المنو الالقتصادي يف أأةريقيا"،  التكنولوجيا  ، وتقرير الاحتاد2016"، ة، "اإ

 (.2016يف مجيع أأحناء العامل: اسرتاتيجية لتوظيف الش باب"،  معسكرات التدريب ترمزي" السلكية والالسلكيةادلويل لالتصالت 
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 بيد أأن. اخملتلفة املس توايت يفالش باب  خملاطبةمنتجات الوسائط املتعددة و  ،كتيباتال النوااي احلس نة، و سفراء واملشاهري 
دوات أأ  ادلهي تليسوموا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية  والبدلان الألقلغالبية املدارس والنظم التعلميية يف البدلان النامية 

 .احمليلمجلهور ا من ةاملس هتدةللفئات مصممة رمسية تعلمي امللكية الفكرية أأو مناجه ل 

عداد من IP4Kidsملعمل امجموعة أأدوات ارس: الرتكزي عىل املعلمني يف املد -أأاكدميية الويبو  اس تجابة اثلثا:  اإ
 أأاكدميية الويبو

 الأهداف أأ.

ذلت الهود اليت بُ  أأاتتحتهي الفرص اذل تعاضديف ضوء ، ولطلب املزتايد من ادلول الأعضاء يف الويبول اس تجابة .10
ىلأأاكدميية الويبو  معدت، مبكرةتعلمي امللكية الفكرية يف سن  لبدءمؤخرا  امللكية  تعلميأأدوات من  مجموعةتصممي وتطوير  اإ
متاهما املعزتم ومن، 2010 بدايةيف  (DL-007) الفكرية ىل حتقيق . 2017يف  اإ ضامن  بغيةثالثة أأهداف وتسعى الأاكدميية اإ

اتحة: أأ( ةرةااملتو الاس تغالل الأمثل للموارد   للش بابالرباءات وتحق املؤلف والعالمات التجارية  لتدريسلمعلمني الفرصة ل اإ
 القامئةة من الش باكت س تفادالا؛ ب( للفئات العمرية مناس بةومتارين  والألعاب الرتبوية،، ةوتفاعلي قةش ي  من خالل لقصص 

بعض  اليت طورهتا املوارد التعلمييةجتميع و  ج( ؛لنرش تعلمي امللكية الفكرية للش باب ممكنة كنقاط انطالقرشاكء للمعلمني وال 
اتتحهتا ادلول الأعضاء يف الويبو  نياملعلم لس تخدام ،تمتعددة اللغالتعلمي الإلكرتوين الأاكدميية ل من خالل منصة  واإ

 يف مجيع أأحناء العامل. امهن واس تفادهتم

 امجلهور املس هتدف .ب

رشاديف  نوملعلميك يس تخدهما ا أأساسا IP4Kidsأأداة  تمُص  .11 الابتدائية مجهورمه املس هتدف يف املدارس  اإ
 .الثانويةو  والإعدادية

 التجربة التعلميية نتاجئ ج.

 الإملام: أأ( تحسب الفئة العمريةالتالية  الفاعةل واملتلقية الكفاءات عىلاكدميية الويبو لأ  ةالتعلمي التجربة تحصيةلانصبت  .12
 ؛أأو أأكرث من جمالت امللكية الفكرية جالمب العملية من خالل املامرسة الارتباطب(  ؛لأساس املنطقي للملكية الفكريةاب

بداع ولقدرهتا عىل توليد ادلخل؛  مكحفزامللكية الفكرية، ودورها  كيف تعملةهم  ج(  الواجبالاحرتام ير قدتد( لالبتاكر والإ
 مللكية الفكرية.ا أأحصاب لسازر



WIPO/ACE/11/5 
5 
 

 

بداعية لقدمت عىل أأةاكر واخرتاعات وابتاكرات وأأعامل  IP4Kids ةاأأد املوضوعات يفتركز و  .13 سهاماتاإ يف هامة  اإ
واسع  ابعرتافاليت تحظيت  ،للأاكدميية املمزيةالتدريبية  ورةادل وهتدفيف املس تقبل.  تقدميهاوس تواصل  ،تحياتنا يف املايض

اتحة، للملكية الفكريةبشأأن الأساس املنطقي  ("DL-101عامة عن امللكية الفكرية )دورة تدريبية "نطاق ال  ىل اإ الفرصة  اإ
تاج الفكري من خالل حل ابلن لبتاكر والإبداع والاس متتاع اب يف املقام الأولتتعلق لتأأكيد عىل أأن امللكية الفكرية ل  للمعلمني

طالق العنان ل و  املشالكت،  .لتعبري عن اخليال بطرق جديدة ومبتكرةاإ

 املهنجية أأ(

هذه  وتكي ف. سور ادلطط خب مهزتويدب ملعلمنياب سرتشدي  عىل حنو IP4Kids أأداة يف الرتبويةلعاب الأ  ُصمت .14
املؤلف والعالمات  تحقعىل  عىل رضب أأمثةل حمليةتشجيع املعلمني  املقرتحومن . الفئات العمرية اخملتلفة لتناسبطط اخل

احملتوى  وس يكون. امللكية الفكرية س ياقاحلياة اليومية يف  املس متدة منجتارب الأطفال  وضعو  ،وبراءات الاخرتاعالتجارية 
املناس بة س وتطبيق خطط ادلر وب الثقاةية وادلينية واللغوية.  مس يالقاهت ياُلمئ عىل حنو توضيبهن من واملعلم حبيث يمتكن، مران

بداع  وجتارب ،لعبق لةر  تنظميةرصة معلمني لل سيُتاح، الفئات العمريةخملتلف  ، والعالمات املؤلف ية تركز عىل تحقاإ
ىل اإ لمبدعني واخملرتعني واملبتكرين واملنتجني ل  املمزيةومن املتولقع أأن تؤدي املاكنة . تركزيا مبارش التجارية، وبراءات الاخرتاع

يالهئافوائد هذه احلقوق ل نياملتعلم تقدير  .لقصوى أأمهية واإ
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 واللغات التكييف ب(

ىل  ةضال عن .15  مس متدة من ش ىتأأمثةل حملية  اس تخدامتالةات اللغوية، ستمتكن البدلان من استيعاب الاخ احلاجة اإ
املعمتدة عند املرونة أأوجه من  اللغوي وغريهالانب  IP4Kidsالويبو أأاكدميية أأداة  وتراعي. اتراهثهتا و ثقاةأأنظمهتا القانونية و 

طالق النسخة املزمعومن . اليت يقدموهنا الإةرادية دلراساتواس وملعلمني يف خطط ادلر ا التكييف لفائدة الأويل  التجريبية اإ
ناب  زيية.لكللغة الإ

 جممتعات املصاحل املشرتكة د.

 ،املعلمني أأوساط منوسنس تفيد . اخرباهت مشاركتنا يف اليت حتدوها الرتغبة ابتصال ادلول الأعضاءترتحب الأاكدميية  .16
يف  ،اخلربات ومشاركةمنتظمة، حتديثات  جراءلإ واملؤسسات الرشيكة، وخرباء امللكية الفكرية، وماكتب امللكية الفكرية، 

 .للأطفال هاتدريس امللكية الفكرية وأأدوات مناجه تطوير  جمال املتشاهبة يفصاحل امل البدلان ذات لإةادةحماوةل 

 ]هناية الوثيقة[

 

 

 


