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مدخل إلى منصة المبدعين

منصة التوعية بالحقوق
سيطلق اتحاد الويبو للمبدعين منصة للتوعية بالحقوق بغية دعم المبدعين في جميع أنحاء العالم في العديد من المجاالت اإلبداعية .ومهمة هذه
المبادرة الحيوية هي زيادة معرفة المبدعين بحقوق الملكية الفكرية والممارسات اإلدارية الوجيهة.
يحدد الميثاق التأسيسي التحاد الويبو للمبدعين أهدافه الرئيسية في مساعدة المبدعين في جميع أنحاء العالم على إدراك أن استغالل الملكية الفكرية
هو النموذج التجاري األساسي الذي سيمكنهم من النجاح من الناحية االقتصادية .ومن خالل مساعدة المبدعين على فهم التعقيدات التي تنطوي عليها
الصناعات اإلبداعية ،سنساعدهم على تحقيق الحد األقصى من قيمة إبداعاتهم.
والمنصة مجانية للمبدعين من جميع أنحاء العالم ،وهي النشاط الرئيسي التحاد الويبو للمبدعين حيث تسعى إلى تحقيق هدفها المتمثل في إذكاء
الوعي وزيادة المعرفة بحقوق الملكية الفكرية للمبدعين والعمليات الوجيهة الالزمة لتحقيق اعتراف عادل وتعويض منصف لحرفتهم.
ستوفر منصة المبدعين ( ،)Creators Platformوهي خدمة يقودها المبدعون في شكل فيديوهات "تعلم مصغر" تفاعلية عالية الجودة ،وتضم
مبدعين رفيعي المستوى من كل صناعة إبداعية ،معلومات محدثة باستمرار ووجيهة عند الطلب .وستسلم كل النصوص والفيديوهات في أجزاء
صغيرة ،في الوقت والوتيرة المفضلين للمبدع(ة) ،وعلى أي نوع من األجهزة ،وستصمم لتقديم إجابات سريعة عن األسئلة وقت بروزها آنيا ،أثناء
العملية اإلبداعية غالبا .وقد يشتمل المحتوى الموجه لألسواق المحلية على وحدات تعليمية بنفس النسق يقدمها خبراء محليون تختارهم الويبو من
بين أعضاء ورعاة وأصدقاء اتحاد الويبو للمبدعين.
ورغم أن منصة المبدعين ستستخدم في نهاية المطاف كوسيلة لتثقيف المبدعين في جميع الصناعات ،بما في ذلك اآلداب والفنون السمعية والبصرية
والدرامية والمرئية ،فإن اإلصدار األولي األدنى القابل للتطبيق من منصة المبدعين سيستهدف المبدعين في صناعة الموسيقى للتحقق من صحة
الفرضيات األساسية مع المستخدمين المحتملين.

حسب الطلب ،جمهور عالمي
في العصر الحديث ،الذي تتحرك فيه الخدمات الرقمية بسرعة عالية متزايدة ،أصبحت مشاركة األعمال اإلبداعية واستغاللها على المستوى العالمي
أكثر أهمية من أي وقت مضى .وإلى حينه ،فإن البنية التحتية لحق المؤلف واألدوات والحلول المتوفرة وأهمية تنظيم معلومات حقوق الملكية
الفكرية الخاصة بالصناعة اإلبداعية والدقة المطلوبة في أوصاف البيانات الوصفية والمعايير التي تتطلبها صناعة اإلعالم ،لم تكن من األولويات
لمعظم المبدعين .ولكن التغييرات السريعة التي شهدتها صناعة الخدمات الرقمية أبرزت أهمية وعي المبدعين بالعمليات المطلوبة لممارسة ما
يخصهم من حقوق الملكية الفكرية.

لذلك نجد أنفسنا على منعطف مهم يوجب علينا بذل الجهد لتثقيف مبدعين الكوكب ودعمهم إن أردنا تحفيزهم بشكل مناسب ليواصلوا تطوير
مصنفات جديدة .وفي القرن الحادي والعشرين ،حيث يتوفر للجميع كل شيء في متناول أيديهم ،تتحول تكنولوجيا التعليم بسرعة إلى نهج "الموارد،
وليس الدورات".
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ويطالب جيل األلفية ،على وجه الخصوص ،بأن تتاح له المعلومات بنفاذ آني من أي مكان .ولتحفيز جيل األلفية على استخدام نظام تعلم ،علينا أن نقابلهم
في المكان الذي يعيشون فيه – أي على أجهزتهم .ويساعد ذلك المتعلمين على تحقيق أقصى استفادة من التدريب من خالل توفير محتوى متاح دائما من
أي مكان.
ومع زيادة بروز األجهزة المحمولة ،واإلنترنت فائق السرعة ،وقصر فترات االنتباه ،فمن غير المستغرب أن نلحظ انفجار أساليب التعلم المصغر
ومنصاته في مشهد التعليم اإللكتروني .ويستكمل مستخدمو الهواتف الذكية الدورات أسرع بنسبة  %45وسطيا رغم تناثرها في مجموعة متنوعة من
المواقع ،ألن التعلم في فترات تمتد من  5-3دقائق يطابق سعة الذاكرة العاملة وفترة االنتباه البشريتين.
ومن خالل السماح بالوصول إلى المواد التعليمية طوال اليوم ،وأثناء االستراحات في دوام العمل ،وأثناء المشاركة في األنشطة التي ال تتطلب تركيزا
كامال ،ستوفر منصة المبدعين إرشادات آنية وقدرات فورية لحل المشكالت أثناء تأدية مهام محددة .وسيتيح ذلك إمكانية جعل التعلم الجديد أكثر مالئمة
وموجها ذاتيا أكثر من أي وقت مضى.

رؤية منصة المبدعين
سيسعى اتحاد الويبو للمبدعين إلى االستفادة من أفضل الخدمات التعليمية ودمجها في خدمات تعليم المبدعين الحالية واالبتكارات الحديثة في سوق
تكنولوجيا منصات التعليم .وباستخدام منتجات التعليم المعاصرة ومنصاتها ومكوناتها التكنولوجية ،سيوفر اتحاد الويبو للمبدعين األدوات التفاعلية
اإللكترونية الالزمة لتكون منصة المبدعين خدمة قابلة للتطوير وعالمية ومستندة إلى التقنيات السحابية.
ويتوافق هذا النهج القابل للتركيب مع أساليب التكنولوجيا الحديثة لدمج المنصات والخدمات الرائدة في الصناعة لتحقيق أقصى قدر من النتائج ،مع
تقليل تكاليف تطوير البرامج واألطر الزمنية للتسليم .وعلى هذا النحو ،يقر اتحاد الويبو للمبدعين بالروح الحديثة المتمثلة في "بناء أقل ،نتائج محققة
أكثر" .وهناك أوجه تشابه من منظور المحتوى ،إذ يكون استخدام منظور التعلم المصغر للتدريب فعاال من حيث التكلفة والوقت ،مع حلول مبنية
بتكلفة أقل من مناهج التدريب التقليدية ذات النسق الطويل.
وسيسمح تصميم منصة المبدعين بتتبع اإلجراءات وإعداد التقارير لالطالع على كيفية تغيير هذه الخدمة لحياة المبدعين بوضوح ،وهي وسيلة لتقييم
الفوائد التي يتوخاها اتحاد الويبو للمبدعين .وستعمل المنصة ،التي ستنشر معلومات مبكرة ومتواترة ،على رصد وتقييم التأثيرات الملموسة ونتائج
التعلم لتحسين تجربة المستخدم باستمرار .وكلما أمكن ،ستقاس النتائج واآلثار كميا وتقيم نوعيا ،مع دعم مثل هذا التحليل في النظام.
سيستخدم اتحاد الويبو للمبدعين عددا من استراتيجيات اكتساب المتعلمين للوصول إلى المزيج األكثر نجاحا وكفاءة .وستوضع هذه االستراتيجيات
بالشراكة مع أعضاء اتحاد الويبو للمبدعين ورعاته ،ممن لهم اتصال فعلي مع قاعدة المستخدمين المستهدفة ووافقوا على الترويج لمنصة المبدعين.
وستسير عمليات التعاون هذه جنبا إلى جنب مع تحسين المحتوى المحلي المتاح في األسواق المحلية.

مستدام ورشيد الحوكمة
ستمول أنشطة االتحاد من صندوق الويبو االستئماني للمبدعين ،الذي ستديره الويبو وفقا لنظامها المالي والئحته وسيُستخدم حصريا لتغطية تكاليف
تنفيذ أنشطة اتحاد الويبو للمبدعين.
اتحاد الويبو للمبدعين هو اتحاد غير هادف للربح يمول من مساهمات طوعية بما في ذلك الرعاية الخاصة والعامة ورسوم العضوية .ومن
الجوهري أن يكون اتحاد الويبو للمبدعين مبادرة مستدامة وذاتية التمويل بالكامل من أجل الحفاظ على أهدافه المستقلة.

من المبدعين ،للمبدعين
ستصمم منصة المبدعين بتعاون وثيق بين المبدعين ذوي الخبرة ومهندسي الخدمات الرقمية المعاصرة ،ويعتزم اتحاد الويبو للمبدعين تقديم النسخة
األولية خالل السنة األولى من بدء عمله.
وستطور ميزات مدمجة إلكترونية تفاعلية للمساعدة في تقييم مدى التأثير الملموس للتعلم المستلم من منصة المبدعين على حياة المستخدمين ،بما في
ذلك ما يمكنهم اآلن فعله بموجب هذه المعرفة .واستنادا إلى عادات كل متعلم(ة) ،ستبدأ منصة المبدعين فهم السلوكيات وتقديم توصيات المحتوى
ذات الصلة وفقا لتفضيالت كل مستخدم(ة) .وباستخدام قدرات تقييم المتعلم المقاسة كميا ،سيجري تطوير منصة المبدعين لدعم مجموعة واسعة من
المبدعين العالميين.
وسيكون بمقدور كل مبدع(ة) في العالم إنشاء حساب مجاني على منصة المبدعين .وسيفضي النفاذ إلى هذه المنصة عن إذكاء الوعي وتحسين
المعرفة بحقوق الملكية الفكرية والعمليات ذات الصلة ،وتزويد المبدعين بالموارد التي يحتاجونها لتحقيق استفادة كاملة من اإلمكانات االقتصادية
الكامنة فيما يتعلق بما ينتجونه من مصنفات.

الخالصة
اآلن ،وأكثر من أي وقت مضى ،تبرز الحاجة الملحة إلنشاء "منصة المبدعين" التي ستتاح للمبدعين من جميع الفئات حول العالم .وهذه مهمة
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هامة ،واتحاد الويبو للمبدعين هو األداة المناسبة لتقديم مثل هذا الحل الشامل والمتكامل بنحو مستدام على المدى الطويل.
نحن أمام نقطة تحول هامة وتاريخية ،تحتم علينا كمجتمع بذل الجهود لدعم المبدعين على ظهر الكوكب .فكائنا من كنت وأي كان دورك في
الصناعات اإلبداعية ،يرجى أن تسهم(ي) بأي طريقة ممكنة في هذا المسعى الحاسم.

جهزت هذه الوثيقة
بالتعاون مع:
شركة :Fabric Enterprises
www.fabric-consult.com
شركة :Lorna Crosbie-Smith
www.lornacrosbiesmith.com
الصورة :كلوديا سيري من فرقة  TURCOYZZتتمرن على
العرض في  ،FORUM MEYRINجنيف.
الصورة © Mark Henley/Flux Foundation :من
سلسلة ""CULTURE PHANTOM
www.markhenleyphotos.com
عن هذه الوثيقة:
لالستفسارwipoforcreators@wipo.int :
الموقع اإللكترونيwww.wipo.int/wipoforcreators :

تابعونا على تويتر#WIPOforCreators :
تابعونا على فيسبوكwww.facebook.com/wipo :
تواصلوا معنا على www.linkedin.com/company/wipo :LinkedIn

3

