
 

 

A 

WIPO/ACE/10/14 

 الأصل: ابلإنلكزيية
 2015 يوليو 20التارخي: 

 
 
 

 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 العاشرةالدورة 
 2015 نومفرب 25اإىل  23جنيف، من 

 
 

 يف جمال التعليم للتوعيةبادرات اململكة املتحدة م: إذكاء االحرتام للملكية الفكرية

عدادمن  نفاذ امللكية الفكرية اإ لزيابيث جونز، مستشارة س ياسات اإ ة وبريطانيا العظمى اململكة املتحد ،، مكتب امللكية الفكريةاإ
 *اوشامل أأيرلند

 لص امل
لكرتونياصل وااملتيف عاملنا  ذ ينتفع مللكية الفكريةملواد ا أأصبح امجليع مس هتلاك ،اإ ابحملتوى  الش باب حىت الش باب الصغار، اإ

ادلراسات بعد مهنم  كثريال  للملكية الفكرية وس يعمل امبتكر  كام أأنه أأصبح. وابنتظام مبفردهالرمقي عىل ش بكة الإنرتنت 
اخرتاعاهتم تعمتد عىل  رشاكتيؤسسون س  و ابتاكر امللكية الفكرية يف جمال الصناعات اليت تعمتد عىل ة يأأو اجلامع  املدرس ية
بداعاهتم همارة أأساس ية من امللكية الفكرية الآخرين يف  حقوقامللكية الفكرية واحرتام  مببادئ الإحاطة توهكذا أأصبح. واإ

مكتب  حددهااليت  من الأولوايت الرئيس يةو امللكية الفكرية. غالبًا ما يتجاهل نظامنا التعلميي  لكنو . اليومية همارات احلياة
طار معهل اململكة املتحدة للملكية الفكرية ذاكء الوعي ابمللكية الفكريةالأوسع  يف اإ  جمهز اجليل القادم أأنالتأأكد من  ،من أأجل اإ

لهي ابملعرفة اليت حيتاج اليت استمثرها الغري يف  هوداجل وأأن دليه احلافز لحرتام  تكرث فيه املنافسةحىت ينجح يف عامل ا اإ
التعلميية احلديثة اليت اضطلع هبا  بني هذه الوثيقة مبادرات التوعيةوت  . أأو صور أأو موس يقى منتجات جديدة اس تحداث

 عي.الو الش باب يف احلصول عىل املعرفة و  تساعدويه  مؤخرا مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية

  

                                                
*
آراء  الوثيقةهذه تعرب    آراء أأمانة الويبو عن أ   أأو ادلول الأعضاء فهيا.الاكتب ول تعرب ابلرضورة عن أ
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 مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية .1
براءات ا مبا فهيالواكةل الربيطانية املسؤوةل عن حقوق امللكية الفكرية هو  1مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية .1

وتثقيف الرشاكت  امللكية الفكرية وهو الرائد يف تطوير س ياساتاملؤلف.  وقوالعالمات التجارية وحقالاخرتاع والتصاممي 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية دمع يف ، وؤولياتمسما يرتتب علهيا من و واملس هتلكني يف جمال حقوق امللكية الفكرية  ومنح اإ

بني أهدافه وأولوياته. ت   2سنوية خطة مؤسسيةتقدمي  املكتب وعىلممي الربيطانية. اوالعالمات التجارية والتص اتحقوق الرباء
 امللكية الفكرية وت قدم إىل الربملان.  املسؤول عن وزيرال ويوافق عليها

 مصلحةاحلقوق  أصحابحيرتم  وعندما عندما حيرتمها املستهلك،ية أكرب حقوق امللكية الفكر تكون فاعلية و  .2
بنية حتتية فعالة تتيح ألصحاب وجود بضمان بدور حموري كت  املويضطلع هبا. املشروعة يف االنتفاع  املستهلك
الذي جي  أن يضطلعوا  دورال ضمنهاأن  يفهم أصحاب احلقوق على أنيف حالة انتهاكها، إنفاذ حقوقهم  احلقوق
لكن التكنولوجيات وهذا يصح يف مجيع حقوق امللكية الفكرية،  ملكتيهم الفكرية.إىل  منفذ مشروعتوفري وهو  به

يتسب   ميكن أن إذ ال يستوع  املستهلك دائماً الضرر الذيخاصة  املؤلف وقأمام محاية حقحتديات الرقمية أثارت 
ىل هذا النفاذ القيود املفروضة علىيف  جوراً يرى  وقداحملتوى الرقمي إىل  غري املشروع النفاذ   به  احملتوى أو كلفته. اإ

 علىاملكت   يف االنتفاع هبا، ساعدرية قسطاً أكرب من احلمتنح الغري  املؤلف وقحق علىاستثناءات  إدخالوب .3
زيادة  مواٍز من أجلحيتاج إىل عمل  على أنه، نظام امللكية الفكرية يف املبتكرين واملستهلكنيبني مصاحل  التوازنضمان 
وهلذا السب  كان واحد من أهدافنا  .هاآلخرين فيوق احق احرتام دواعيول املستهلك للملكية الفكرية إدراك

 .يف السنوات األخرية "ضمان احرتام حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها على النحو املالئم"االسرتاتيجية الستة 

 مجلهوران فهم .2
أأفضل  واسكشاف التحميل غري املرشوعلالإحاطة مبشلكة كتب عدة وحوث امل ، أأجرى 2013/2014 الفرتةيف  .4

عادة النظر يف سلوكهمتشجيعهم عىل  للوصول اإىل هؤلء الأفراد بغيةالس بل   .اإ

لوقد  .5 رشكة  وأأجرت الاس تقصاء ،(Ofcom) أأوفكوم هيئة ، ابلرشاكة معللسلوك مفّصال س تقصاءالاكتب امل  موَّ
 5000 مراحل، تضمنت لك مهنا اس تقصاء عام يقارب أأربع منادلراسة  تأألفتو . (Kantar Media3) لالإعالم اكنتار

 والربجميات. ومشل الاس تقصاء املوس يقى والتلفزيون والأفالم والكتب 2013، وانهتت املرحةل الأخرية يف مايو مس هتكل
نرتنت تزيد أأعامرمه  مليون 44.5وتأألفت عينات ادلراسة من  والألعاب الإلكرتونية  عامًا.  12 عىلمس تخدم لالإ

 .عن مناذج التحميل غري املرشوع من الإنرتنتبعض الوقائع املثرية لالهامتم  طت دراسة رشكة اكنتار الضوء عىلوسلّ  .6
عرشة ابملائة ال فالأنشطة غري املرشوعة، فعىل سبيل املثال، تبني أأن عددًا صغريًا من منهتيك حقوق امللكية مسؤول عن معظم 

من  ٪79مسؤوةل عن  (عاماً  12 عىلمن مس تخديم الإنرتنت اذلين تزيد أأعامرمه  ٪1.6الانهتااكت ) معظم ترتكباليت 
ىل احملتوى املنهتك.  بعد أأن اكنت ضعيفة، وهذا أأمر هام، الثقة يف حتديد احملتوى املرشوع  ازدايدوتوصلت ادلراسة أأيضًا اإ

كام توصل اختاذ القرار الصحيح.  ، ل يتيرس هلمليت يراتدوهنا عىل ش بكة الإنرتنتاملواقع اة برشعييثق املس هتلكون فاإن مل 
ىل أأن معظم اذلين  ىل  16 ترتاوح أأعامرمه من اذلين رجالالمن ملرشوع مه التحميل غري ا ميارسونالاس تقصاء اإ عامًا،  24اإ

 . املرشوع ولو جزئياغري ميارس التحميل ثالثة  لك واحد منو 

                                                
1
 https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office انظر الرابط التايل: 
2
-https://www.gov.uk/government/publications/intellectualعىل الرابط التايل:  2015ميكن الاطالع عىل اخلطة املؤسس ية لعام  

property-office-corporate-plan-2015-2018 
3
انظر الواثئق املوجودة حتت عنوان "انهتاك حقوق املؤلف عىل ش بكة الإنرتنت" املتاح عىل الرابط التايل:  

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/telecoms-research/?a=0 

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-office-corporate-plan-2015-2018
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-office-corporate-plan-2015-2018
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-office-corporate-plan-2015-2018
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/telecoms-research/?a=0
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/telecoms-research/?a=0
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يف الاحتاد  رؤيهتمادلاخلية، درس مواقف املس هتلكني و  السوق يف تنس يقال نرشه مكتب وهناك اس تقصاء مماثل  .7
ىل أأن  .4الأورويب أأفادوا بأأهنم انتفعوا معدًا مبحتوى غري مرشوع من مواطين الاحتاد الأورويب  ٪9وتوصل هذا الاس تقصاء اإ

ىلأأو  ىل أأن  خل  غري أأن الاس تقصاء شهرًا.  12خالل  بثه عرب الإنرتنتأأو  حتميهل معدوا اإ ادلميوغرافية الاعتبارات أأيضًا اإ
ن فهمتساعد أأكرث عىل  ذ اإ مبحتوى غري مرشوع عامًا أأفادوا بأأهنم انتفعوا  24و 15أأعامرمه بني  تتراوحممن  ٪26 الوضع، اإ

ىلعىل ش بكة الإنرتنت أأو   حتميهل أأو بثه يف الفرتة نفسها. معدوا اإ

التأأثري يف أأصغر املس هتلكني س نًا، تتطلب  معاجلة مشلكة التحميل غري املرشوع أأنوبينت هذه ادلراسات بوضوح  .8
ىل   يبدؤون فيه بتحميل هذا احملتوى.س اذلي  واملقبلني عىل السنمكية كبرية من احملتوايت غري املرشوعة اذلين ينفذون اإ

 واملس هتلكني عىل حد سواء.  بدعنيامل  اثئرةموضوع التقليد والقرصنة  يثريوميكن أأن 

امللكية  مواد اإىل مجهوران من مس هتليك من خالهل نااس متع  اً نوعي اً وحثًا استرشافيكتب امل أأجرى ، 2013 يونيوويف  .9
واس متع تواصل مع املس هتلكني بأأساليب يفهموهنا. ن  ناالتأأكد من أأن واكن الغرض من هذا البحث دراسة رسائلنا و الفكرية. 

ىل   اجلامعات املدارس وطالب تالمذة مفهي مبنمن خلفيات خمتلفة عامًا  45و 13خشصًا ترتاوح أأعامرمه بني  92الباحثون اإ
حيال امللكية الفكرية  وسأألنامه عن مواقفهم وسلوكهموغريمه الكثري.  والبائعونواملدرسون واملعلمون واحلرفيون واملهندسون 

ىل املس هتكلكذكل سأألنامه عن لها، و  ورؤيهتم وانهتاكها اذلي يرغبون يف رؤيته يف ا وم رأأهيم يف محالتنا احلالية املوهجة اإ
 امحلالت القادمة. 

نون كوقال هؤلء املس هتل .10 وأأضافوا القرصنة والتقليد، التحميل هو أأسوأأ اعتداء عىل امللكية الفكرية من بني أأفعال  اإ
منا أأرسع و ليس جمانيًا التحميل بطرق غري مرشوعة  أأن  صغريةاء السلع املقدلة خمالفة رش  ورأأوا أأن أأكرث. معيلوحسب واإ

مناقشات جامعية وبينت  .رشاء السلع املقدلة يف مشلكة أأخالقية أأو رشعية مل جيدوقةّل مهنم عىل اختالف أأعامرمه  .للغاية
يف  تاكن لقتصادل غري املرشوع ابالتحمي ي لحقهالرضر اذلي  أأساس عىل املبنيةأأن الرسائل  عىل موضوعات معينة تركز 

ردة فعل أأخالقية أأو  ةيف توليد أأيهذه الرسائل فشلت تودل الامتعاض، فقد  ،الالمبالة، ويف أأسوهئاودل تالأحوال  أأحسن
حلاق الرضر حيال اهامتم  .والوالكء الفنيني املوس يقيرشاكت التسجيل و أأشخاص يعتربون أأثرايء مثل املوس يقينيب اإ

ىل اجليل القادم هو أأكرث ويرى الكثريون أأن  .11 ة ه ينبغي عىل مكتب اململكة املتحدجناعة، فالبحوث تبني أأن هنجالالتوجه اإ
واكنت الردود . التحميل غري املرشوع مل ينغمسوا بعد يفاذلين لس هتداف الأطفال واملراهقني توجيه هجوده  للملكية الفكرية
جيابية حيال ن ي عجب فرق املوس يقى الشعبية أأو الفنانني أأو جنوم الرايضة اذليك املثال احملتذىالش باب بواسطة  اس هتداف اإ

ىل بقوينبغي أأن تركز الرسائل عىل الرضر اذلي يتسبب به التحميل غري املرشوع  الأطفال واملراهقون. هبم در ما تقود اإ
ذا ما أأرشكت احللول القانونية، وحىت ميكن أأن تكون هذه الرسائل أأكرث جاذب  ة ياملوس يق  أأو ممثلني للعالمات التجارية فناننيية اإ

  .نيمن الش باب الطموح

 الأنشطة ومحالت التوعية .3
ربعة لأ  موهجةأأنشطة  تضمنتة وحمةل وطني 2013/2014 املتحدة للملكية الفكرية يف الثنائية مكتب اململكةذلكل قام  .12

ذاكخش  عىل الأقل  مليون ليه البحوث، واستنادًا  ء احرتام امللكية الفكرية.وحتمل رسائل تس هتدف اإ ىل ما توصلت اإ اإ
ابلرشاكة مع  ، اليت تركز عىل الرشاحئ العمرية الأساس ية وتعملدقيقة الهدفمجموعات من املرشوعات امحلةل تضمنت 

جيابيًا  ىل تقدير قمية املوس يقاجملموعات الصناعية، واتبعت هنجًا اإ رسائل سلبية تبني التأأثري  مع والأفالم والابتاكر ىيستند اإ
 وتمتثل الأهداف الرئيس ية فامي ييل:عىل الأفراد عوضًا عن الاقتصاد مبفهومه الأوسع.  السليب

ىل اعرتاف الش باب بقمية امل  -  ؛ترشاكال لكية الفكرية ابلنس بة اإ

                                                
4
 https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+perception+studyانظر الرابط التايل:  

https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+perception+study
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 ابلنس بة اإىل همهنم املس تقبلية؛اعرتاف الش باب بأأمهية امللكية الفكرية  -
ظهار الش باب اح -  رتامًا مزتايدًا للملكية الفكرية.واإ

ىل العمل اذلي يقوم به مكتب اململكة املتحدة وسائل الإعالم اكفة جلذب الانتباه ب اس تعنيومبوازاة امحلةل،  .13 للملكية اإ
ىل أأمهية احرتام امللكية الفكرية. و الفكرية  ىل  2014/2015 الثنائيةهذا العمل يف  واجمتعاإ مع الهدف الوزاري اذلي يريم اإ

عداد محةل لإذاكء فهم امللكية الفكرية مع الصناعات: "تطوير احرتام امللكية الفكرية من خالل التعاون  العمل مع الرشاكء عىل اإ
عالمية وتنفيذ هذه امحلةل. ويف العام الأول، س تعمل امحلةل عىل تأأمني الرسائل الإ  يف صفوف املس هتلكني والش بابواحرتاهما 

ىل أأكرث من س بعة ماليني خش 2015ويف هناية مارس  .5"خش  مليونكرث من أأربعة أأ اليت تصل اإىل   ، وصلت امحلةل اإ
 . تشمل صناعة الأفالم واملوس يقىبواسطة رشااكت 

 :(NANCY AND THE MEERKATS) سواملرياكتاننيس  3.1

 
ذاعة للملكية الفكرية رشاكة معمكتب اململكة املتحدة  عقد .14 ىل  التوجه من أأجل (FunKids Radioفان كيدز ) اإ اإ

ذاعي أأعدت هذه الإذاعة مسلسالً وقد ان. هريأأصغر جام  اعرض هذما دون الثانية عرشة من العمر، ويس هتدف الأطفال ي  اً اإ
لكية مشالكت خمتلفة من انحية امل سبيلها  لكن تعرتض ،تسعى للنجاح غناء املرياكتس، ومه فرقةقصة اننيس و  سلسلامل 

بداعات ت امللكية الفكرية بأأسلوب فاكيهاملسلسل مجليع مشالكعرض وي. الفكرية ، يسلط الضوء عىل التعلق العاطفي ابلإ
 .من الإنرتنت حتميال 963حمل  ةالصوتي اتهملف واكنتمس متع  344000عىل  املسلسل وحازوعىل دواعي احرتاهما. الشصصية 

مع مبوارد عىل ش بكة الإنرتنت وبقص  حملية  2015يف بداية عام  عد مسلسل اثن  أ  و  ترافق "جوةل" املرياكتس يف ود 
 املتحدة. اململكة

ذاعة .15 فان كيدز:  ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن اننيس واملرياكتس عىل موقع اإ
meerkats-the-and-www.funkidslive.com/features/nancy. 

 مسابقة التصممي "أأفاكر شون الرائعة" 3.2
(SHAUN’S CRACKING IDEAS:) 

مع  بعالقة طويةل الأمديمتتع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  .16
آردمان أأنمييش اليت ت فمي منذ عدة  (Aardman Animations) زنرشكة أ

ائعة، ويه تضم خشصيات والاس وغروميت س نوات مسابقة للأفاكر الر 
(Wallace and Gromitوشون ) ( اخلروفShaun the Sheep) ،

دراج امللكية الفكرية  وتدمع املسابقة مجموعة من املوارد اليت تساعد املدرسني يف اإ
ملناجه ادلراس ية )الرايضيات واللغة الإنلكزيية والفنون من ا الرئيس ية املواد يف

طلع مسابقة الأفاكر الرائعة مبتكرينا املس تقبليني عىل وت  . والتصممي والتكنولوجيا(
وعىل الرمغ من أأن  ، وعىل أأمهية حامية الابتاكر والإبداع.مفهوم امللكية الفكرية

                                                
5
em/uploads/attachment_data/file/319991/abouthttps://www.gov.uk/government/uploads/syst-انظر الرابط التايل:  

plan2014.pdf 

http://www.funkidslive.com/features/nancy-and-the-meerkats
http://www.funkidslive.com/features/nancy-and-the-meerkats
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319991/about-plan2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319991/about-plan2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319991/about-plan2014.pdf
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ىل الرشحية  ىل  4العمرية من املسابقة تتوجه اإ ىل  8، فاإن الاهامتم الأكرب ينصب عىل الفئة العمرية من عاماً  16اإ عامًا.  14اإ
 .2014/2015 الثنائيةخش  يف مسابقة  3000وشارك أأكرث من 

وميكنمك الاطالع عىل مزيد من املعلومات بشأأن مسابقة الأفاكر الرائعة عىل الرابط التايل:  .17
www.crackingideas.com. 

 (KARAOKE SHOWER)كراوكيه شاور  3.3
يف مانشسرت. ويس هتدف   (Music Showامليوزيك شو )وةل حية بدأأت يف جب 2013عام  كراوكيه شاورأ طلق  .18

اخلاص مث يضعون ملف الفيديو  يغين فيه الناس (shower) العرض الش باب واملراهقني، وهو عبارة عن كشك صغري
يف  وعن قمية صناعة املوس يقىوهبذا يتعمل املس تخدمون عن أأمهية حقوق املؤلف بأأغنيهتم عىل وسائل الإعالم الاجامتعية. 

وجتول وتروجي منتجاتنا الأخرى. ن احرتام  امللكية الفكرية لكراوكيه شاور لرتوجي رسائلنا بشأأ اململكة املتحدة، مث ي س تخدم ا
هن احلدث اخملص  مل املرشوع املوس يقي الكبري )مغن  كجزء من  12000ميل واس تقبل  1000 لكراوكيه شاور ملسافةا

منظمة ويف مقر  ويف مناس بات، ووضع الكشك يف املدارس ومراكز التسوق الصناعة املوس يقية يف اململكة املتحدة للش باب(
 الربملان.

ر عىل الرابط التايل: ميكن مشاهدة فيمل قصري عن الكراوكيه شاو  .19
www.youtube.com/watch?v=nNwktDM4uJU.  

 (CREATING MOVIE MAGIC) حسر صناعة الأفالم 3.4
نشطة الأ روابط و الو تعلميية ال ذكرات املمبا يف ذكل املوارد التعلميية لتالميذ املرحةل الثانوية  "حسر صناعة الأفالم" وفري .20
يف جمال التصممي والتكنولوجيا يف املرحةل الرئيس ية الثالثة تعلمي امللكية الفكرية ل  ةمعادلا

ىل  11)من  وأأمهية حقوق املؤلف يف جمال والغرض منه تعلمي الش باب قمية عامًا(.  14اإ
 مثل من خالل س بل قانونيةالإبداع، وتشجيعهم عىل مشاهدة الأفالم بطرق مرشوعة 

 . FindanyFilm.com املوقع الإلكرتوين

عي الأ  .21 ىل اس تخدام لك ما تعلَّ د  نتاج موه من "حسر صناعة الأفالم" يف ولد اإ اإ
حسر صناعة الأفالم.  ابجلهد الكبري واملهارة اذلين يبذلن يف فيحيتفكرة لفيمل قصري 
آردمان أأنمييشزن)وأأنتجت رشكة  ودمع مكتب . (Zombie Fairy( السيناريو الفائز اذلي محل عنوان الزوميب الساحرة )أ

ن اوطورهت بادرةامل  هاململكة املتحدة للملكية الفكرية هذ نتو (Industry Trust) داسرتي تراستاإ . (Into Filmفيمل ) واإ
 270000مرة، بيامن شوهد فيمل الزوميب الساحرة  5000 أأكرث منوجرى حتميل حزمة حسر صناعة الأفالم اخملصصة للمعلمني 

طار  نتو فيمل( لعام مرة يف اإ   .2014همرجان )اإ

تاميز التعلميي من ملحق ال  اليت يسعى الكثري للحصول علهيا "مخس جنوم"وحصل "حسر صناعة الأفالم" عىل جائزة  .22
ىل املهناج ادلرايس الوطين لعام   .2014لأمهيته ابلنس بة اإ

نتو فيمل": وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن  .23 مبادرة حسر صناعة الأفالم عىل املوقع الإلكرتوين لرشكة "اإ
magic-movie-www.intofilm.org/creating.   

 ..Apo-youtube.com/watch?v=gQgO0F7www وميكن مشاهدة الزميب الساحرة عىل الرابط التايل: .24

http://www.crackingideas.com/
http://www.crackingideas.com/
file:///C:/Users/elijo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X0TEHPN7/www.youtube.com/watch%3fv=nNwktDM4uJU
file:///C:/Users/elijo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X0TEHPN7/www.youtube.com/watch%3fv=nNwktDM4uJU
file:///C:/Users/elijo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X0TEHPN7/www.intofilm.org/creating-movie-magic
file:///C:/Users/elijo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X0TEHPN7/www.intofilm.org/creating-movie-magic
file:///C:/Users/elijo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X0TEHPN7/www.youtube.com/watch%3fv=gQgO0F7-Apo
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نك ) 3.5  (MUSIC INCتطبيق ميوزيك اإ
نك .25  14من ميكن حتميلها وتس هتدف املراهقني عبارة عن لعبة  (Music Inc) ميوزيك اإ
ىل   حقوق املؤلف.عامًا، ويه تعطهيم فكرة عن صناعة املوس يقى احلديثة وتثقفهم يف جمال  18اإ

مت اللعبة بغية تثقيف امجلهور الأصغر س نًا  الصعوابت املرتتبة عىل انهتاك حقوق امللكية  عنوُص 
 اكن الهدف من الرشاكة معو  الأرابح اليت ي درها.الوعي بفائدة حقوق املؤلف و تمنية و الفكرية 
آردمان أأنمييشزن )و ( UK Musicيو كيه ميوزيك )رشكيت  نشاء ( Aardman Animationsأ اإ

نتاج املوس يقي وتسلط الضوء عىل  املشالك احلقيقية اليت تنتج عن لعبة تعرض املراحل اخملتلفة لالإ
 يمنون موهبهتم سعيًا مهنم لتصدر القوامئ املوس يقية وكسب املال.و عبون ابختيار فنانني ويقوم الالالقرصنة. 

ّم  .26 نك )ومح  ىل يومنا هذا، ولعب هبا أأشخاص من أأرجاء  200000( أأكرث من Music Incل تطبيق ميوزيك اإ مرة اإ
جيابية فامي يتعلق  ٪76.9وقام العامل اكفة، مبا فهيا جااكرات ونيويورك وميالنو وابريس ومدريد.  من الالعبني ابختاذ قرارات اإ

 ابلقرصنة.

ميكن مشاهدة مقطع فيديو تروجيي للتطبيق عىل الرابط التايل:  .27
www.youtube.com/watch?v=05IneR4UHxQ. 

 ؟بعد ذاما .4
ىل ما هو أأبعد مهنا. لبناء عىل املبادرات احلالية و ا ما زال يف الإماكنعىل الرمغ من املبادرات القامئة،  .28 دلينا واذلهاب اإ

 .2015عام جمرى  اليت س نطلقها يفعدد من املبادرات اجلديدة أأو املبادرات اجملددة 

 عامًا( 16اإىل  14)من  لتالمذة الإعداديموارد تعلميية  -لتفكريأأدوات ل مجموعة  4.1
ىل اس تكامل املعارف والكفاءات العملية يف أ عدت موارد تعلميية جديدة  .29 امللكية حقوق  فهمتركز عىل مواضيع تريم اإ

ىل الفكرية ىل  واإ دارة الأعامل يف مواد تالمذة الإعداديالاس تفادة من هذه املعارف. وتتوجه هذه املوارد اإ والإعالم والتصممي  اإ
ىل البحوث اجلديدة اليت جيرهيا مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية والتكنولوجيا. وس تطور هذه املوارد  عن ابلستناد اإ

وسيس هتل العمل هبذه املوارد يف خريف وعن أأساليب هذا التعلمي. كة املتحدة يف مدارس اململامللكية الفكرية تعلمي 
 .crackingideas.comعىل الرابط التايل:  "رائعة"أأفاكر ، وس تكون متاحة عىل املوقع الإلكرتوين اجلديد 2015 عام

 WWW.CRACKINGIDEAS.COM - املوقع الإلكرتوين 4.2

مركز عىل ش بكة الإنرتنت  "اإطالق يمكن يف هدفًا وزارايً  2015/2016 للثنائيةاملؤسس ية املكتب خطة تتضمن  .30
عن  يف عدد زوار هذا املوقع الإلكرتوين ٪7.5عن مجيع أأشاكل امللكية الفكرية، وحيقق زايدة بنس بة جيمع بني املواد التعلميية 
 "عدد زوار املوقع السابق.

كتب التعلميية مل املكتب لك املوارد  (.crackingideas.comwwwس يجمع املوقع اجلديد )ولتحقيق هذا الهدف،  .31
دف ويس هتامللكية الفكرية وتدمعها. تروج ثقافة ابرزة حتت راية واحدة وللرشاكء الرئيس يني  اململكة املتحدة للملكية الفكرية

لكرتونية شامةل مجليع اجلوانب اليت ي عىن هبا  املوقع املعلمني )يف املرحلتني الابتدائية والثانوية( من كتب امل وس يكون بوابة اإ
 .2015ومن املرتقب اإطالق املوقع يف خريف عام ، احلكومات احملليةو اململكة املتحدة  ادلراس ية حلكومة املناجه دمع أأجل

  

file:///C:/Users/elijo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X0TEHPN7/www.youtube.com/watch%3fv=05IneR4UHxQ
file:///C:/Users/elijo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/X0TEHPN7/www.youtube.com/watch%3fv=05IneR4UHxQ
http://www.crackingideas.com/
http://www.crackingideas.com/
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 لتالمذة الابتدائية (2CREATING MOVIE MAGIC) حسر صناعة الأفالم 4.3
ىل  7ترتاوح أأعامرمه من  نتالمذة الابتدايئ اذليبادرة هذه امل ف س ت عّرم  .32 نشاء احملتوى وملكيته يف جمال عىل  عاماً  11اإ اإ

مع ابملهناج ادلرايس  هذه املواد مرتبطةوس تكون  الرغبة يف حاميهتا. وت منّي فهيمالأفالم، وتشجعهم عىل احرتام امللكية الفكرية 
 .املدرسةتكون سهةل الاس تخدام يف الرتكزي عىل حمو الأمية، والتصممي والتكنولوجيا، والفنون والتصممي، وس  

 اخلالصة .5
ذ ينتفع الش باب  .33 لكرتونيا، أأصبح امجليع مس هتلاك ملواد امللكية الفكرية حىت الش باب الصغار، اإ يف عاملنا املتواصل اإ

عىل ش بكة الإنرتنت مبفرده وابنتظام. كام أأنه أأصبح مبتكرا للملكية الفكرية وس يعمل الكثري مهنم بعد ادلراسات ابحملتوى الرمقي 
املدرس ية أأو اجلامعية يف جمال الصناعات اليت تعمتد عىل ابتاكر امللكية الفكرية وس يؤسسون رشاكت تعمتد عىل اخرتاعاهتم 

بداعاهتم. وهكذا أأصبحت الإحاطة مببادئ امل  لكية الفكرية واحرتام حقوق الآخرين يف امللكية الفكرية همارة أأساس ية من واإ
همارات احلياة اليومية. ولكن غالبًا ما يتجاهل نظامنا التعلميي امللكية الفكرية. ومن الأولوايت الرئيس ية اليت حددها مكتب 

ذاكء الوع طار معهل الأوسع من أأجل اإ ي ابمللكية الفكرية، التأأكد من أأن اجليل القادم جمهز اململكة املتحدة للملكية الفكرية يف اإ
لهيا حىت ينجح يف عامل تكرث فيه املنافسة وأأن دليه احلافز لحرتام اجلهود اليت استمثرها الغري يف  ابملعرفة اليت حيتاج اإ

ة اليت اضطلع هبا اس تحداث منتجات جديدة أأو صور أأو موس يقى. وت بني هذه الوثيقة مبادرات التوعية التعلميية احلديث
 مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية مؤخرا ويه تساعد الش باب يف احلصول عىل املعرفة والوعي.

 

 ]هناية الوثيقة[


