
 مؤسسات التدريب في 
مجال الملكية الفكرية



تقدم أكاديمية الويبو 
المساعدة إلى الدول األعضاء 

من أجل إنشاء مؤسسات 
للتدريب الذاتي في مجال 
 .)IPTIs( الملكية الفكرية

والهدف من هذا العمل هو 
مساعدة الدول األعضاء في 

الويبو على تطوير قدراتها 
التدريبية في مجال الملكية 

الفكرية التي ترّكز على أهداف 
وأولويات وطنية محددة.



إنشاء مؤسسة تدريب في مجال الملكية 
الفكرية

يستند نهج أكاديمية الويبو لبناء القدرات على 
المشاريع؛ فعند استالمها لطلب من إحدى 
الدول األعضاء، تعمل مع الشركاء الوطنيين 

واإلقليميين إلعداد وثيقة المشروع. وتنطوي 
المرحلة األولية على إجراء تقييم لالحتياجات، 

مما سيمكن جميع الشركاء من تحديد المتطلبات 
وتطوير المشروع لتلبية تلك االحتياجات 

الوطنية. وتحدد هذه المرحلة بعض المتطلبات 
الرئيسية لضمان نجاح المشروع، من قبيل ما 

يلي:

مستوى الطلب الوطني على التدريب في   •
مجال الملكية الفكرية

تحديد المؤسسات الحكومية الداعمة   •
للمشروع، بما في ذلك اإلطار القانوني 

والمؤسساتي
اختيار المدربين المستقبليين  •

تولي شركاء المشروع تهيئة البنية التحتية   •
الالزمة للتدريب

إشراك أصحاب المصلحة الرئيسين اآلخرين  •

تنفيذ المشروع

المكون الرئيسي للمشروع هو سلسلة من 
وحدات "تدريب المدربين" التي تغطي منهجية 

التدريس باإلضافة إلى مختلف المجاالت 
الموضوعية للملكية الفكرية. وعمومًا، 

سيستغرق تنفيذ المشروع عامين. وإضافة إلى 
الوحدات التدريبية، ستدعم أكاديمية الويبو أيضًا 

الشركاء في وضع خطة عمل وإعداد المناهج 
التدريبية المستقبلية وتوفير مجموعة من الكتب 

والموارد ذات الصلة بالملكية الفكرية.

وبعد استكمال المشروع بنجاح، تواصل أكاديمية 
الويبو العمل مع الشركاء في مراقبة أداء 

مؤسسة التدريب في مجال الملكية الفكرية 
وتقييمه، للمساعدة على تحديد ما يلزم من 

المساعدات األخرى وعلى ضمان استدامتها على 
المدى الطويل.

الشبكة االفتراضية لمؤسسات التدريب في 
مجال الملكية الفكرية

أنشأت أكاديمية الويبو شبكة إلكترونية 
لمؤسسات التدريب القائمة في مجال الملكية 

في جميع أنحاء العالم. وتتاح من خالل هذه 
الشبكة معلومات عن كل مؤسسة، ويمكن 

لألعضاء النفاذ إلى بوابة حصرية "لألعضاء 
فقط" من أجل التعاون األفقي لتحفيز المبادرات 
المشتركة في نشر الخبرات الوطنية واإلقليمية، 
إضافة إلى الدعم الدولي. وُيرجى من مؤسسات 

التدريب في مجال الملكية الفكرية المهتمة 
باالنضمام إلى هذه الشبكة االفتراضية، ملئ 

 استمارة االتصال على الرابط التالي: 
www.wipo.int/academy/ar/training_

institutions.html

http://www.wipo.int/academy/ar/training_institutions.html
http://www.wipo.int/academy/ar/training_institutions.html


المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland
الهاتف:     11 91 338 22 41 +
الفاكس:    28 54 733 22 41 +

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو الخارجية، 
ُيرجى زيارة الموقع التالي:

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

