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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 عشرة ثانيةالالدورة 
ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ

 
 

 االسرتاتيجية بوصفها وسيلة إلذكاء االحرتام للملكية الفكريةأنشطة التوعية واحلمالت 

عدادمن مساهامت  يطاليايف  جامعة لينك اكمبوسمن  ابحثاتأأنتيغوا وبربودا واإثيوبيا وجورجيا وعامن وبريو؛ و اإ  روما، اإ

نفاذوافقت  .1 ىل  5من  اليت عقدت يف الفرتة احلادية عرشة هتادوريف  اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ ، 2016سبمترب  7اإ
بقاء بند " تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء عىل اإ

الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا، طبقا لأولوايت ادلول الأعضاء التعلميية وغريها من 
أأو دول أأعضاء بطلب من  تأأعد  عن هذا املوضوع وتعرض هذه الوثيقة مساهامت . لهاكأحد بنود برانمج مع  "الأولوايت

 ا.عهن نيابة

ذاكءتجىل اهامتم ادلول الأعضاء ي و  .2 ت حمددة محالمن خالل  وم امجلهور بشأأهناالوعي ابمللكية الفكرية وتثقيف مع ابإ
ة ل  ىل تعزيز فهمهم للملكية الفموّج  تدابري غري رمسية مثل  بل عرب، فقط رمسيالتعلميي ال س ياق ال مضن ل كرية لش باب هتدف اإ

حدى ادلول الأعضاء كيف ميكن ملنافسة س نوية مسامهة  بني  ة "أأو املسابقات. وت اد  "الألعاب اجل لصحفيني أأن ترفع خمصصة ل اإ
 من أأمهية امللكية الفكرية يف وسائط الإعالم.

ه ،عن مجموع الأنشطة اليت تضطلع هبا ماكتب امللكية الفكرية وتقدم ادلول الأعضاء أأيضا حملة عامة .3 عادة حنو  واليت توج 
نفاذ القانون موففي و  الأطفال والش باب وطالب اجلامعات وموففهاكخمتلفة من امجلهور متعددة و قطاعات  واكلت اإ

 .نيذكل املزارعوك واملؤسسات املتوسطة والصغرية

  



WIPO/12/13 
2 

 وترد املساهامت حبسب الرتتيب التايل:  .4

 3 ....................................... امحلالت واملنافسات التعلميية للش باب من أأجل بناء احرتام امللكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودا

ثيوبيا  7 ............................................................................................. زايدة الوعي حول أأمهية امللكية الفكرية يف اإ

ة لإذاكء وعي طالب املدارس يف جورجيا بأأمهية امللكية ا  12 ............................................... لفكريةاملواد التعلميية املوّج 

 19 ......................................................................... مسابقة احرتام حقوق امللكية الفكرية لطالب املدارس يف ُعامن

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلاهري   28 ................................................................................... جتربة بريو -اإ

 32 ........................................................................... : اللعبة اليت تعّل  املراهقني احرتام امللكية الفكريةةاحلقيق أأبطال

 

املساهامت[]تيل ذكل 
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 وبربودا أنتيغوا يف الفكرية امللكية احرتام بناء أجل من للشباب التعليمية واملنافسات احلمالت

ةل براءات، مكتب أأنتيغوا وبربودا للمل  مسامهة عداد الس يدة رييك اكماتشو، ُمسج ِّ ون ؤ كية الفكرية والتجارة، وزارة الشمن اإ
 ، أأنتيغوا وبربوداسانت جونزالقانونية، 

 ملخص

توحض هذه الوثيقة جتربة أأنتيغوا وبربودا يف جمال بناء املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وبناء احرتاهما من خالل امحلالت 
نفاذ القانون. فبالرمغ من أأن غياب املوارد  واملنافسات التعلميية املوّجة اليت تس هتدف الش باب والقطاع اخلاص وموففي اإ

ل أأن مكتب امللكية الفكرية مس متر يف   يف تعي م نطاق وصول محالت التوعية،ة ل يزال يشلك حتدايبرشية الاكفياملالية وال  اإ
 .الاس تعانة ابلطرق الإبداعية لتعزيز التوعية

 مقدمة .أأول

وًل عن تسجيل حقوق امللكية الفكرية وهو ؤ فكرية )مكتب امللكية الفكرية( مسيعد مكتب أأنتيغوا وبربودا للملكية ال .1
  .حولهاأأو  2003شعبة اتبعة لوزارة الش ئون القانونية. وقد تأأسس يف 

ومن اجلوانب الهامة يف ولية مكتب امللكية الفكرية، يف مجةل أأمور، تعل م امجلهور ومس تخديم امللكية الفكرية  .2
النطاق واحلث عىل الامتثال للقوانني املرتبطة ابملوضوع.  ةاملرتبطة هبا الواسعومبدعها بشأأن موضوع امللكية الفكرية واحلقوق 

ىل تقدير معيق  ىل قطاع عريض من الساكن اذلين يفتقرون اترخييا اإ واكن التحدي يمكن يف تصم م برانمج من شأأنه أأن يصل اإ
جيابية. ويف هذا الصدد، قرر مكتب امللكية الفكرية تركزي جزء كبري من ّجوده  لأمهية هذا اجملال وترد مهنم ابلفعل ردود اإ

نفاذ  وموارده احملدودة عىل أأنشطة بناء الوعي وامحلالت الاسرتاتيجية اليت تس هتدف الش باب والقطاع اخلاص وموففي اإ
رشاك أأفراد هذه القطاعات من اجملمتع يف املواضيع املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ومن مث  جتنيدمه القانون. واكن الهدف هو اإ

 كأدوات للتعم م يف بيوهتم وجممتعاهتم ومدارسهم.

 محةل بناء الوعي .اثنيا

ىل امجلهور يف فل قيود املزيانية  .3 ىل اس تحداث وسائل مبتكرة لنقل هذه الرساةل اإ سعى مكتب امللكية الفكرية اإ
والزايرات املدرس ية الس نوية،  احملدودة. ويف هذا الصدد، اس ُتخدمت وسائل عديدة يف محةل بناء الوعي، ويه املسابقات

جياز. نفاذ القانون والقطاع اخلاص، والاس تعانة بوسائل التواصل الاجامتعي. وسنس تعرض أأدانه لك وس يةل ابإ  وتعل م موففي اإ

 املنافسات املدرس ية لف.أأ 

، اس تضاف مكتب امللكية الفكرية منافسة موضوعها امللكية الفكرية مفتوحة مجليع املدارس الابتدائية 2011منذ  .4
ي حميل. واكنت ب امللكية الفكرية من احلصول عىل رعاية للمنافسة من مرصف جتار والثانوية يف أأنتيغوا وبربودا. ومتكن مكت

وةل عن ضامن أأن تكون املعايري ؤ لعلوم والتكنولوجيا اليت اكنت مس م واا بدمع كبري من وزارة التعلاملنافسة حتيى أأيض
ومواضيع املقالت/ مواضيع الفنون البرصية متعلقة ابملوضوع ومالمئة للمدارس. كام اكنت الويبو أأيًضا من ادلامعني، حيث 

 ين يف حرفهتم. ا من املعنيني ابملوضوع ومن املاهر فا حمليقدمت اجلوائز والشهادات ووفرت قاض مس تضا

                                                


ن   آراء املؤلف ول تعرب ابلرضورة اإ آراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ  عن رأأي الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.ال
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كام أأن املنافسة تعززت بفضل املواد املطبوعة واحملافل العامة. حيث ُوزعت هذه املواد املطبوعة عىل مجيع املدارس  .5
 يف أأنتيغوا وبربودا. 

ملكية الفكرية ليوامئ الس ياق احمليل وقد أأدرجت أأنشطة متنوعة، لل وضوع اليوم العاملي وتُكيف هذه املنافسة الس نوية م .6
ىل تصوير امن ك  ىل تزايد لأفالم عىل الهواتف اذلكية ومرور تابة الأغاين اإ ا بكتابة املقالت. وقد فطن مكتب امللكية الفكرية اإ

ىل املركز الثالث، ثالثة يف فئة املدارس الثانوية  6شعبية املنافسة. وعادة مثة  فائزين ابجلوائز يرتاوحون من املركز الأول اإ
عداد وثالثة يف فئة املدارس الا بتدائية. وس يضع مكتب امللكية الفكرية املشاراكت الفائزة عىل موقعه الإلكرتوين أأثناء اإ

 املوقع.  هذا

وهذا العام، اكن موضوع املنافسة واسع النطاق بدرجة كبرية حيث اس تعانت مبوضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية  .7
 اضيع كام ييل للمدارس الابتدائية:: "الابتاكر: مفعيشة أأعذب". واكن اختيار املو 2017 لعام

ا من فيديو تفسريي أأو تصم م ملصق، فرد: قدم عن طريق مقال، أأو قصيدة أأو مفعيشة أأعذب تاكر:الاب  -
ا يف حتسني معيشة أأرسته أأو جممتعه أأو بدله اس تخداما مبتكر أأنتيغوا أأو منطقة الاكرييب اس تخدم امللكية الفكرية 

 أأو منطقته.

. بني  من خالل مقال، أأو قصيدة أأو فيديو تفسريي أأو تصم م ملصق، س يجعل حياتنا أأفضلاحرتام املبتكرين  -
 كيف ميكننا حتسني حياتنا من خالل احرتام امللكية الفكرية للمبتكرين يف أأنتيغوا أأو منطقة الاكرييب.

ا لطول لهم حداء تصوير الأفالم ويفرض عالفكرية من الطالب ارتداء الزي املوحد أأثن ويطلب مكتب امللكية .8
املقالت. ويعمل مكتب امللكية الفكرية مع معلمني من وزارة التعل م للتأأكد من وجود نيام تصحيح فعال، وتقي م املشاراكت 

 عىل حنو مالمئ مع مراعاة السن والوسط اخملتار.

ذا اكنت املواضيع مالمئة ثقافي لفكرية أأنهويرى مكتب امللكية ا .9 ا فاإن املنافسة س يكون لها تأأثري أأكرب يف بدل جزري اإ
 صغري مثل أأنتيغوا وبربودا.

 الزايرات املدرس ية ء.اب

ىل املدارس الابتدائية والثانوية منذ س نة  .10 ىل  2011نيم مكتب امللكية الفكرية زايرات اإ خاللها قُدمت عروض اإ
ا حيدده مدير لك مدرسة ومدرس ها. ومرة أأخرى، قطاع عريض من الطالب. وختتلف الفئة العمرية وعدد الطالب حسب م

حيدد موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية ما تركز عليه العروض لك س نة. ولكن الزايرات واملنافسات املدرس ية بوجه عام 
ىل زايدة الوعي بني الش باب حول امللكية الفكرية.  تريم اإ

مدارس اثنوية عىل الأقل لزايرهتا س نواي. وقد بُذل ّجد  4و مدارس ابتدائية 4وحيدد مكتب امللكية الفكرية عادة  .11
لضامن وجود مزجي يشمل املدارس احلرضية والريفية واملدارس احلكومية واملدارس اخلاصة. وهذا العام مشلت الزايرات 

الزائر أأدبيات معدة الفكرية مدرسة نيابينغهيي ثيوقرايس اليت تتأألف من أأطفال رس تفاريني. وتكون حبوزة فريق مكتب امللكية 
يةل ا من خم فكرية وذكل ليك يكون النشاط قريبا حبقوق امللكية العادة يف املزنل واليت تتصل مجيع ا وأأش ياء موجودةخصيص

ا مصورة ولكامت متقاطعة معدة من الويبو خالل هذه الزايرات. ويعمل مكتب امللكية الطالب. وقد تلقى الطالب قصص
  املدارس.الفكرية عن كثب مع معلمي 

آخر، يس تعني مكتب امللكية الفكرية بسفري مس تضاف ليك يكون جزًءا من فريق زايرة املدارس.  .12 ىل أ ومن حني اإ
 للمساعدة يف محةل التوعية. وبدوره يقدم مكتب امللكية الفكرية للسفري السفراء املس تضافون خرباهتم جماانوعادة يقدم 
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ا فنان حميل يُدعى دراستيك. حيث يس متتع الطالب حقًا رات املدرس ية أأيضد أأدرج يف الزاياملس تضاف فوائد دعائية. وق
 مبشاركته يف الزايرات وغنائه وعزفه عىل الغيتار. 

وتعد الزايرات املدرس ية والاس تعانة ابلسفراء املس تضافني وسائل انحجة بشلك كبري يف حث الطالب عىل فهم ماهية  .13
وقد وجد مكتب امللكية الفكرية أأن الاس تعانة بأأكرب قدر ممكن من العوامل املتعلقة  امللكية الفكرية من خالل بيئة ُمحفزة.

 حبياة الطالب تُعد أأيرس طريقة للتثقيف بشأأن امللكية الفكرية.

 كشك معرض العلوم الوطين  م.ج

نشاء ك  .14 شك وتقدمي دأأب مكتب امللكية الفكرية عىل املشاركة يف معرض العلوم الوطين املُقام لك س نتني عن طريق اإ
آخر معرض  أأدبيات تتضمن معارف عامة بشأأن امللكية الفكرية. ويس هتدف املعرض مجيع املدارس يف أأنتيغوا وبربودا. ويف أ

وقد برزت يف املزنل أأش ياء متعلقة ابمللكية  ،علوم شارك فيه مكتب امللكية الفكرية، اس تعان املكتب بفنان حميل لرمس مزنل
الفكرية مثل فرشاة الأس نان واملصابيح الكهرابئية وأأنيمة تغذية احليواانت والنبااتت واجملوهرات وأأش ياء أأخرى متنوعة. 

ة بس يطة واس متتع الش باب هبذا العرض لأن بنُي كيف تُس تخدم امللكية الفكرية يف حياتنا وبيئتنا بصفة يومية. واكنت طريق
وفعاةل من حيث التلكفة لبدء نقاش غين بس بل تبادل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية بني الش باب وتوضيح كيف تلمس 

 امللكية الفكرية حياتنا وأأمهيهتا حلياتنا. 

نفاذ القانون والقطاع اخلاص دال.  تعل م موففي اإ

نفاذ القانون بشأأن موضوع ل يقترص الربانمج التعلميي عىل الش باب وحسب. فالربام .15 ج تُصمم س نواي لتعل م موففي اإ
نفاذ القانون أأن ا ا عىل مللكية الفكرية تعد جماًل مقترص امللكية الفكرية. وقد اكتشفنا أأنه يف العديد من احلالت، يرى موففو اإ

قامته. وقد تعامالت الوالكء واملولكني. ول يدركون أأن حامية امللكية الفكرية منصوص علها يف نفس ال قانون اذلين يتعهدون ابإ
 أأعدننا حلقات معل حملاوةل املساعدة يف معاجلة هذا الأمر.

ا مع القطاع اخلاص، حيث أأقام حلقات نقاش وحلقات معل مع املبدعني ن مكتب امللكية الفكرية يعمل أأيضوقد اك .16
بر  24وصغرى الرشاكت. وقد بدأأ يف التعاون مع مكتبة أأنتيغوا العامة، ويف  ا حول حق املؤلف أأجرى حوار  2017يل اإ

ا، ومن املأأمول فيه تني م املزيد من احملارضات لفكرية. وقد جذب هذا احلدث مجهورا عريضوموضوع اليوم العاملي للملكية ا
 فامي خيص امللكية الفكرية وما يرتبط هبا من مواضيع.

ن القوانني اليت حتمي امللكية الفكرية موجودة لفائدة أأفراد ل  .17 يزالون بشلك كبري غري مدركني حلقوقهم، واذلين يتعني اإ
بداعاهتم محمية من خالل الفئات املتنوعة محلاية امللكية الفكرية.   توعيهتم بأأن أأفاكرمه وتصامميهم واإ

 وسائل التواصل الاجامتعي هاء.

ن مكتب امللكية الفكرية عىل وعي بأأمهية وسائل التواصل الاجامتعي وشعبيهتا فامي يتعل .18 ق بتوفري س بل لتوزيع اإ
ا يس بوك أأو تويرت ولكنه اعمتد مؤخر ا ليست دليه صفحة عىل الف مغ أأن مكتب امللكية الفكرية حالياملعلومات عىل امجلاهري. ور

عداد خطط لإنشاء حمتوى هذا املوقع الإلكرتوين ليكون مبزنةل مركز معلومات شامل بشأأن  لكرتوين. وجيري اإ عنوان موقع اإ
ماكنية حتميل امل امللكية الفكري  .شاراكت الفائزة يف املسابقة س نواية مع اإ

ا بوسائل الإعالم احمللية. وبصفة س نوية، حيدث فهور متعدد يف حمطة التلفاز يس تعني مكتب امللكية الفكرية أأيضو  .19
ىل حمطات الإذاعة احمل  س يت يف"، يف برانمج "صباح اخلري، أأنتيغوا وبربودا" ابلإضافة اإ يه يب اإ لية. وُعقد يوم مفتوح احمللية "اإ

 12. واس تعرض حوايل 2017بريل اإ  26انحج، واذلي تضمن تغطية وسائل الإعالم، يف اليوم العاملي للملكية الفكرية يف 
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ىل منتجات الصناعة املزنلية، مثل الصلصة احلارة. وقد ُأطلقت منافسة املدارس خشص ا حرفهم، واليت تراوحت من الكتابة اإ
 يوم املفتوح.لهذا العام خالل ال 

ىل احلصول عىل دمع وسائل الإعالم لدلعاية للمنافسة الس نوية. ول تزال ردود الأفعال  .20 ويسعى مكتب امللكية الفكرية اإ
جيابية يف هذا الصدد.   من وسائل الإعالم املطبوعة والإلكرتونية اإ

ىل زايدة الوعي بني امجلهو  .21 مساوية للعقارات أأو املمتلاكت امللموسة أأو  ا قميةر بأأن امللكية الفكرية دلهيا أأيضوقد سعينا اإ
ا تدعى "صلصة سوزي احلارة" أأفهران كيف أأن حامية عالمة انة مبثال لصلصة حارة منتجة حمليأأكرث مهنا. ومن خالل الاس تع

الفكرية  ا أأن نيهر كيف ميكن أأن تصري امللكيةفريدة وقوية وشعبية. وحاولنا أأيضجتارية مثل "سوزي" جتعل العالمة التجارية 
 مصدر دخل هائل لأنتيغوا وبربودا من خالل حامية حق املؤلف وحامية البياانت اجلغرافية والعالمات التجارية.

 خامتة .اثلثا

تعزيز الهنوض ابمللكية الفكرية. وهو مس متر ل ا ابلعمل مع القطاعني العام واخلاص يزال مكتب امللكية الفكرية ملزتمل  .22
جياد ماكن للملكية الفكرية يف املهنج التعلميي، مميف مناقشاته مع وزارة ال  ىل تعزيز معهلتعل م بغية اإ خاصة مع  ا س يؤدي اإ

الش باب. ويُعتقد أأن ذكل سيساعد الساكن عىل بناء احرتام امللكية الفكرية من السن الصغرية. وسيس متر مكتب امللكية 
ىل الاس تفادة من الزمخ املتحقق. الفكرية يف اس تضافة منافسات املدارس الابتدائية والثانوية مع   تزايد شعبيهتا وسيسعى اإ

وسيس متر مكتب امللكية الفكرية يف حماولت الابتاكر يف بناء احرتام امللكية الفكرية رمغ التحدايت اليت تواّجه  .23
نفاذ العامني. وهو حتٍد معتاد يواّجه  بسبب نقص الأموال واملوارد البرشية الالزمة لتنفيذ مجيع الأفاكر احملددة للتوعية والإ

  العديد من ماكتب امللكية الفكرية.

ا عىل املوقع الإلكرتوين للويبو. فذكل ب حتديدويويص مكتب امللكية الفكرية بوضع املزيد من احملتوى املتعلق ابلش با .24
التوعية. وتعد الأنشطة  قد يساعد بشلك كبري مكتب امللكية الفكرية يف أأنتيغوا وبربودا وغريه من املاكتب فامي خيص مبادرات

املعروضة عىل املوقع الإلكرتوين للويبو فامي خيص اليوم العاملي للملكية الفكرية موضع تقدير، ولكن العمل مع الش باب تبني أأنه 
  يس تلزم اس هتداف منفصل ليك يكون فعاًل.

ولعل الهدف الأمسى ملكتب امللكية الفكرية هو ضامن تسلح احلكومة واملواطنني يف أأنتيغوا وبربودا ابملعرفة والفهم  .25
بشأأن ماهية امللكية الفكرية. فينبغي أأن يعرفوا ما يه حقوقهم وما يه الس بل املتاحة أأماهمم للحصول علها. كام أأن مكتب 

ىل ضامن وجود ت  نفاذ مالمئة لضامن حامية حقوق امللكية الفكرية. ومن املامللكية الفكرية سيسعى اإ أأمول رشيع مالمئ وس ياسة اإ
الوطين وجودته وأأن يتحسن مس توى مشاركة املواطنني والرشاكء احلكوميني يف هذا احلوار بغية فيه أأن تزداد وترية احلوار 

حتسني تنويع الاقتصاد يف أأنتيغوا وبربودا ومنوه.
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 امللكية الفكرية يف إثيوبيا زيادة الوعي حول أهمية

ثيوبي يشيت، املدير العام للمكتب الإثيويب للملكية الفكرية يف أأديس أأاباب ابإ عداد ادلكتور ماندفرو اإ  امسامهة من اإ

 ملخص

ثيوبيا تناقش  مس توى الوعي أأحد  زايدةاحرتام حقوق امللكية الفكرية من خالل زايدة الوعي. ويعد  لبناءهذه الوثيقة جتربة اإ
 يس تغل ،هبذا النشاط عىل حنو فعالهذا املكتب  ليضطلعو اجملالت الرئيس ية لنشاط املكتب الإثيويب للملكية الفكرية. 

داراته العالمات التجارية، ومديرية حامية وتمنية  ومديريةمديرية الرباءات ونقل التكنولوجيا،  اليت تمتثل يف الأساس ية الأربع اإ
املعارف اجملمتعية، ومديرية امللكية الفكرية لأغراض التمنية. وقد ساعد دمج خدمات التسجيل اخلاصة به مع حق املؤلف و 

، ساعد هذاهبا خمتلف املديرايت املكتب يف زايدة عدد التسجيالت. وبرصف النير عن  اضطلعتأأنشطة التوعية اليت 
عامة الناس. ول يزال غياب  يف صفوفامللكية الفكرية حول وعي الهيئات العامة عىل زايدة المع خمتلف  هالتنس يق اذلي أأقام

 .الية يشلك حتداي يتعني التصدي هلاملوارد البرشية وامل

 مقدمة أأول.

ثيوبيا لعام  .1 ()ز( من ادلس تور عىل أأن 2)55. وتنص املادة 1994مت الاعرتاف حبقوق امللكية الفكرية يف دس تور اإ
صدار قوا ن منح 19)51. ومبوجب املادة املؤلفنني بشأأن الرباءات وحقوق للربملان الاحتادي سلطة اإ ( من ادلس تور، فاإ

نفاذها تقع مضن صالحيات ووفائف احلكومة الاحتادية. ومنذ صدور ادلس تور ، حتققت حىت الآن حقوق امللكية الفكرية واإ
عالن  يجمال الإطار الترشيع وقد صدر يفبعض النتاجئ.   والرسوم والامنذج الصناعية الصغرىالاخرتاعات والاخرتاعات اإ

عالن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لعام 1997ولحئته التنفيذية لعام  عالن العالمات التجارية لعام 2004، واإ  . 2006، واإ

دارة امل 2003 وقبل عام .2 ثيوبيا جمزأأة، اكنت اإ ذ  ،لكية الفكرية يف اإ اكنت اللجنة الإثيوبية للعلوم والتكنولوجيا مسؤوةل اإ
دارة وتني م املسائل املتعلقة برباءات الاخرتاع ومناذج امل  واكنت وزارة الش باب  ،نفعة والرسوم والامنذج الصناعيةعن اإ

دارة قضااي  تولت ، يف حنيسائل املتعلقة بقضااي حق املؤلفوالرايضة والثقافة مسؤوةل عن معاجلة امل  وزارة التجارة والصناعة اإ
وفائف  وهبذا أأس ندت ،املكتب الإثيويب للملكية الفكرية ُأنشئ 2003لعام  320عالن رم الإ ومبوجب العالمات التجارية. 

ىلهذه املؤسسات   .الإثيويب للملكية الفكريةاملكتب  اإ

 عن املكتب الإثيويب للملكية الفكرية اثنيا.

الالزمة  اتالقدر  بناءن عن تنفيذ القوانني الوطنية اليت حتمك امللكية الفكرية، فضال ع مسؤول يعترب هذا املكتب .3
مسؤول  وهيئة حكومية مس تقةل ذات خشصية اعتبارية خاصة هبا، وه هو لتقدمي خدمات تتسم ابلكفاءة والفعالية. واملكتب

ثيوبيةأأمام وزارة العلوم والتكنولوجيا   .الإ

موّجا حنو التمنية يف جمال  عىل الصعيد الوطين رايداييف أأن يكون مكتبا  الإثيويب للملكية الفكرية وتمتثل هممة املكتب .4
 ،تدفق التكنولوجيا الأجنبية وتسهيل ،الأنشطة الابتاكرية والإبداعية احمللية حيث يكون دوره هو تعزيز امللكية الفكرية

ثيوبيني. ودعام ل اليروف املعيش يةيف الهنوض ابلق م الثقافية وتمنية الصناعة والتجارة وحتسني  بشلك كبري واملسامهة  ،لهذاالإ
 الأولوية للمجالت الرئيس ية التالية: الإثيويب للملكية الفكرية يعطي املكتب

                                                


ن  آراء املؤلفتعرب ة يف هذه الوثيقة الآراء الوارد اإ آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. عن ابلرضورةليس و  عن أ  أ
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الوطنية فضال عن ممارسات التجارة الابتاكرية والإبداعية حامية حقوق امللكية الفكرية لتشجيع الأنشطة  -
 العادةل؛

 تدريب القوى العامةل يف جمال امللكية الفكرية؛ -

 أأمهيهتا دلى املس تخدمني احملمتلني؛تعزيز فهم قمية امللكية الفكرية و  -

نفاذية  -  دلى لك من ينشط يف جمال امللكية الفكرية من حمامنيمللكية الفكرية يف جمال اتعزيز القدرة الإدارية والإ
 دعني عامني ورشطة ومسؤويل امجلارك؛ موقضاة و 

قلميية التواصل مع مراكز البحوث واملؤسسات الأاكدميية وغرف التجارة وغريها من املؤس  - سات الاحتادية والإ
 ذات الصةل ابس تخدام البنية التحتية الوطنية احلالية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت.

 فامي ييل: همامه/ه، تمتثل أأهدافالقانون املعمول به يف املكتبومبوجب  .5

 توفري امحلاية القانونية الاكفية للملكية الفكرية واس تغاللها يف البدل؛أأمر تيسري  -

 وتني م ونرش املعلومات التكنولوجية الواردة يف واثئق الرباءات وتشجيع اس تخداهما؛ مجع -

 حلكومة؛ تس تفيد مهنا ادراسة وحتليل الس ياسات والترشيعات املتعلقة ابمللكية الفكرية ل  -

 الناس.عامة يف صفوف لمعرفة ابمللكية الفكرية وفهمها ل الرتوجي -

 أأنشطة زايدة الوعي اثلثا.

 وعاملوض أألف.

والرسوم  ،ومناذج املنفعة ،الرباءات املكتب الإثيويب للملكية الفكرية لك منتغطي أأنشطة التوعية اليت يقوم هبا  .6
ىل جانب .املؤلفق وح ،والعالمات التجارية ،والامنذج الصناعية ، تشمل أأنشطة املتعارف علها حقوق امللكية الفكرية اإ

 .ثل املعارف التقليدية واس تخدام امللكية الفكرية كأداة للتمنيةالتوعية أأيضا، من بني أأمور أأخرى، جمالت م 

 والرسوم والامنذج الصناعية ،مناذج املنفعةو براءات الاخرتاع،  )أأ(

ثيوبيا امللكية الفكرية كأداة للتمنية  .7 تشجيع املبتكرين احملليني عىل  وهدفها هوحددت اخلطة الثانية للمنو والتحول يف اإ
ىل جانب تشجيع ودمع املبتكرين احملليني، تتضمن قوانني حامية  تطوير القدرات التكنولوجية احمللية وتطوير صناعاهتم. واإ

نفاذ احلقوق. وتركز أأنشطة  ،ومناذج املنفعة ،الاخرتاعات )اليت تشمل الرباءات والرسوم والامنذج الصناعية( أأحاكما بشأأن اإ
نفاذ احلقوق اليت متنح عىل حنو  الإبداعيةيف هذه اجملالت عىل تشجيع الأنشطة  دة الوعيزاي والابتاكرية احمللية وكذكل عىل اإ

 .زايدة الوعي لك س نةعدد من أأنشطة  تني م سل م. وبناء عىل ذكل، جيري

 العالمات التجارية )ب(

حصاءاتوفقا  .8 ثيوبيا يفسجل من مليون اتجر م  أأكرثهناك يوجد ، الأخرية لالإ قانوان مجيع هؤلء التجار يُلَزم . و اإ
املكتب الإثيويب جتارية. وعىل الرمغ من العدد الكبري من الرشاكت املسجةل اليت دلهيا القدرة عىل اس تخدام ابس تخدام أأسامء 

ثيوبيا منخفضللملكية الفكرية  ن عدد العالمات التجارية املسجةل يف اإ  ويمتثل أأحدجدا.  لتسجيل عالماهتا التجارية، فاإ
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الفرق بني الأسامء  استيعابللملكية الفكرية، هو عدم  املكتب الإثيويبها اكل، وفقا دلراسة أأجر ذل ب اليت أأدتس باالأ 
 .هذه الفجوة لسد العالمات التجارية مديرية قد ُخصصت أأنشطة زايدة الوعي اليت تنيمهاالتجارية والعالمات التجارية. و 

املامرسة املزتايدة املمتثةل يف تسجيل العالمات  يفللملكية الفكرية املكتب الإثيويب ذلي يواجه التحدي الآخر ا ويمتثل .9
ثيوبيا من قبل أأشخاص ل عالقة هلم بأأسامء العالمات التجارية الأجنبية. ومن شأأن هذه املامرسة أأن  التجارية الأجنبية يف اإ

من القضااي املعروضة عىل احملامك بشأأن هذه املسأأةل. وتسعى أأنشطة تؤثر سلبا عىل الاستامثر الأجنيب املبارش. وهناك عدد 
ىل معاجلة هذه املسأأةل.املكتب الإثيويب زايدة الوعي اليت يقوم هبا   أأيضا اإ

 مسأأةل عدم استيعاب التعدي عىل فهواملساعي اليت يبذلها املكتب لزايدة الوعي ركز عليه تأأما اجملال الثالث اذلي و  .10
هذه الرشطة، أأن  عىل معروضةاليت ل تزال  التعديحالت  قد لحظ املكتب من خاللحقوق العالمات التجارية. و 

نفاذ القانون غري جمهزة ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية. ومن أأجل سد هذه الفجوة، يضطلع املكتب  الأخرية وغريها من واكلت اإ
 .سلطة القضائية واملدعني العامني والرشطة وامجلاركتس هتدف أأعضاء ال  زايدة الوعي اليتبأأنشطة 

برانمج بعنوان  يفللملكية الفكرية  املكتب الإثيويبمديرية العالمات التجارية يف  ويمتثل اجملال الآخر اذلي تركز عليه .11
عىل  وذكل بتشجيعهاية اجملمتعات الريف  هذا الربانمجقد اس هتدف املكتب الإثيويب من خالل ". و لأجل التمنية لكية الفكريةامل "

ىل منتجاهتا. ومن خالل هذه املبادرة، مت تسجيل عدد من املنتجات كعالمات ال اس تخدام امللكية الفكرية كأداة لإضافة  قمية اإ

 بعملية التسجيل امجلعيات التعاونية والنقاابت وحىت الإدارات احمللية وتقومللملكية الفكرية.  الإثيويب املكتب دلىجامعية 
بعض من Yeminjar Nech Teff و ،Ye'arerti Shimbra (Shimbra Dube)و ،Yemenz Begوتعترب . هذه

هذه املبادرة لزايدة الوعي  الإثيويب وتسجيلها كعالمات جتارية. وقد اس تخدم املكتب اس تحداهثاالعالمات التجارية اليت مت 
 ابمللكية الفكرية بني املزارعني.

 حق املؤلف )ج(

ثيوبيا أأكرث من  .12 ثنية  80تضم اإ درجت الأحاكم املتعلقة أُ قد ولها اترخي وثقافة غنيان. و  لساهنا الأصيل تتحدثمجموعة اإ
عالن خاص عن حق  ،، ولكهنا مل تثبت كفاءهتا. وبناء عىل ذكل1960بقضااي حق املؤلف يف القانون املدين لعام  صدر اإ

ياهرات يف الشوارع م أأحصاب احلقوق تني م بق صدور هذا القانون. وقد س  2004املؤلف واحلقوق اجملاورة يف عام 
تالف ، وهو ما أأعقبهمحلايةاب من خاللها لبوناعامة يطوجتمعات  السلع املتعدية  قيام الرشطة مبجموعة من العمليات وابلتايل اإ

للملكية الفكرية لتكثيف للمكتب الإثيويب  اندرةيف الأماكن العامة. وقد أأاتحت هذه الأحداث فرصة  حق املؤلف عىل
 أأنشطته لزايدة الوعي.

هو قانون متقدم ابملقارنة بأأحاكم حق املؤلف الواردة يف القانون  2004وعىل الرمغ من أأن قانون حق املؤلف لعام  .13
ن عدم  قد مت الإدارة امجلاعية يشلك حتداي كبريا. و  نيامتاملسائل املتعلقة مب  تنيمذا القانون وجود أأحاكم يف هاملدين، فاإ

جراء تعديل عىل القانون 2015تصحيح هذه الفجوة يف عام  . وعقب صدور تعديل قانون حق املؤلف، اجمتعت من خالل اإ
 يدمع املكتب الإثيويب للملكية الفكرية . وما برحلالإدارة امجلاعيةمجيع الرابطات املهنية يف جمال حق املؤلف لإنشاء أأول منيمة 

نشاء أأول هذه العملية خالل العامني امل ثيوبيا فرصة  منيمةاضيني. وقد أأاتح اإ دارة امجلاعية يف اإ للمكتب الإثيويب للملكية لالإ
 وربطتوأأحصاب احلقوق عىل وجه اخلصوص.  الناسق املؤلف واحلقوق اجملاورة بني عامة حلزايدة الوعي بشأأن  الفكرية

نشاء  يبدون رغبهتم الإثيويب للملكية الفكريةابملكتب التصال  يف الآونة الأخرية مجموعة من أأحصاب احلقوق دارة  منيمةيف اإ لالإ
حدوث دورا رئيس يا يف  لعبت يه اليت هبا املكتب يف هذا اجملال قاماليت  زايدة الوعيعتقد أأن أأنشطة اصة هبم. ويُ خامجلاعية 

 هذا التطور.
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 الفئات املس هتدفة .ابء

 ،اجملمتع الإثيويب أأفرادطائفة واسعة من  الإثيويب للملكية الفكريةاملكتب اليت يقوم هبا  زايدة الوعيتس هتدف أأنشطة  .14
نفاذ القانون. و  أأمههم ومن بني نفاذ القوانني اليت تعد املسؤولون عن اإ ا أأحصاب هب يتصلالرشطة يه الهيئة الرئيس ية املعنية ابإ

دار ملكيهتم الفكريةحقوق  يُتعدى عىلاحلقوق عندما  هنا . ومبا أأن الرشطة ليس دلهيا اإ ة تتعامل مع قضااي امللكية الفكرية، فاإ
ثيويب للملكية الفكريةتطلب من  آراء اخلرباء يف قضااي التعدي. وعىل الرمغ من أأن  املكتب الإ صدار أ للملكية  املكتب الإثيويباإ

آراء من هذا القبيل. غري أأنه بغية متكني  الرشطة وغريها الفكرية مرتدد يف الاضطالع هبذا ادلور، فقد أأصدر يف الواقع عدة أ
جراء تقياميهت نفاذ القانون من اإ مع هذه اخنرط املكتب الإثيويب للملكية الفكرية ا اخلاصة يف قضااي التعدي، من واكلت اإ

املكتب الإثيويب للملكية عمل يالهيئات بغية تعزيز كفاءهتا يف مسائل امللكية الفكرية. ومن أأجل سد هذه الفجوة يف اخلربات، 
طالق أأاكدمييةابلت الفكرية  .للملكية الفكريةانش ئة  عاون مع الويبو عىل اإ

يف  زايدة الوعيتعلميية يف القطاعني اخلاص والعام. وتركز أأنشطة ال  ؤسساتاملخرى من الأ س هتدفة امل  الفئةوتتأألف  .15
هذه املؤسسات ليس فقط عىل موففها الأاكدمييني والبحثيني، بل تس هتدف أأيضا الطالب. ويف املقابل، تطلب املؤسسات 

للملكية الفكرية املساعدة يف صياغة س ياسات امللكية الفكرية داخل  املكتب الإثيويبالتعلميية، ول س امي اجلامعات، من 
 ثالث جامعات واثنني من مؤسسات التدريب التقين واملهين.مؤسساهتا. وقد أأجرينا هذه ادلراسات ل 

نفاذ القانون ومعاهد التعل م، تركز أأنشطة  .16 عىل الكياانت التجارية اخلاصة  زايدة الوعيوبرصف النير عن واكلت اإ
ىلهذا التدريب  ويريم. املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغرمثل مصدري النب، وغريها من  لقدرات بناء ا اإ

 للملكية الفكرية بفعالية.املؤسسات هذه وضامن اس تخدام 

 املكتب الإثيويباليت يقوم هبا  زايدة الوعيالإعالم. وقد ساعدت أأنشطة  وسائل تمتثل يفمس هتدفة أأخرى  فئةوهناك  .17
ىل قراء  يف وصوهلالإعالم )املطبوعة والإلكرتونية عىل السواء(  وسائلللملكية الفكرية مع أأعضاء   ومجهور هذه الوسائط.اإ

 القنوات .ج م

في فالعمل.  حلقات أأول هذه القنوات يهمن خالل عدد من القنوات.  لزايدة الوعييضطلع املكتب مبختلف أأنشطته  .18
ثيوبيا، تطلب أأغلبية  الإثيويب املس هتدفة من املكتب  الفئاتضوء عدم وجود تدريبات متخصصة يف جمال امللكية الفكرية يف اإ

الأكرث املنتدايت  وتعترب هذهاليت يقوم هبا من خالل حلقات العمل.  زايدة الوعيأأن يضطلع املكتب بأأنشطة للملكية الفكرية 
للملكية الفكرية نيرا للفرصة التفاعلية اليت ختلقها، واليت تناقش فها  املكتب الإثيويبمن جانب أأحصاب املصلحة يف  تفضيال

 .مناقشة مس تفيضة املسائل املوضوعية

ل و  منيامت خمتلفة قامتلكام ف. من القنوات املعارض قناة أأخرىوتعد  .19 املكتب  اغتمنابس تضافة معرض من املعارض اإ
عددا كبريا  اجتذب حيثاملكتب هذه املنصة كثريا، هذا  . وقد اس تخدممضنه الفرصة لتأأمني كشك الإثيويب للملكية الفكرية

والرسوم والامنذج  ،ومناذج املنفعة ،املكتب قناة املعارض أأساسا فامي يتعلق برباءات الاخرتاعهذا من الزوار. ويس تخدم 
ىل الاخرتاعات اخملتلفة املسجةل دلى  الناسعىل لفت انتباه عامة  املنصاتالصناعية. وقد ساعدت هذه  ثيويب اإ املكتب الإ

 ض اخملرتعني.فرص السوق لبععديد من أأتيحت  ويف هذا الصددللملكية الفكرية. 

ش يا مع ا. ومتزايدة الوعيوسائل الإعالم املطبوعة كقناة لأنشطة  أأيضا يس تخدم املكتب الإثيويب للملكية الفكريةو  .20
ىل ذكل، يقوم الإثيويب للملكية الفكرية املكتب هذا، أأبرم  اتفاقا تعاقداي مع بعض الصحف الوطنية يف البدل. وابلإضافة اإ

ثيويب للم مسؤولو املكتب  عالمية ملعاجلة مسائل معينة.لكية الفكرية الإ جراء مقابالت اإ  ابإ
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ن  .21  اللتني أأرىس معهام املكتب الإثيويب للملكية الفكريةالرئيس يتني  اجلهتنيوبرصف النير عن وسائل الإعالم، فاإ
عمل يف هذا اجملال، لعلوم والتكنولوجيا املنشأأة حديثا. ومن أأجل تيسري الل الأقال م املؤسسات التعلميية وواكلت يهرشاكة 

 هذاوقع املكتب الإثيويب للملكية الفكرية مذكرة تفامه مع عدد كبري من اجلامعات واللكيات )العامة واخلاصة(. وقد اس تخدم 
دلى الباحثني وأأعضاء هيئة التدريس والطالب بشأأن امللكية الفكرية. ويس تخدم  لزايدة الوعياملكتب هذه املنتدايت 

 انتشارهايف ضوء حقيقة واجلامعات. هذه نصة ملعاجلة الوعي ابمللكية الفكرية بني اجملمتعات اليت توجد فها املكتب اجلامعات ك 
ىل أأفضل منصة للوصول  اجلامعات يف مجيع أأحناء البالد، توفر  املكتب الإثيويب يزد، مل املنصة ه. وابس تخدام هذعامة الناساإ

للملكية الفكرية الوعي ابمللكية الفكرية حفسب، بل ساعد أأيضا اجملمتعات احمللية عىل اس تخدام امللكية الفكرية يف حياهتا 
 لأجلللملكية الفكرية يف مبادرة "امللكية الفكرية املكتب الإثيويب  مضهنااليومية وحتسني دخلها. وقد حتققت النتاجئ اليت 

 جلامعات.لتمنية" بفضل التعاون مع اا

 خامتة رابعا.

ثيويب للملكية الفكرية  أأدمج املكتب .22 اضطلع بعدد كبري من  ويف هذا الصدد،يف معهل اليويم.  زايدة الوعيأأنشطة الإ
لكية للم املكتب الإثيويب ، ينبغي تنس يق العمل بني خمتلف الإدارات داخل طة. بيد أأنه من أأجل حتقيق املزيدهذه الأنش

ىل بعض التحسينات يف قدرة اجلهاز القضايئ الفكرية ىل ذكل، هناك حاجة اإ ، كام ينبغي وضع خطة اسرتاتيجية. وابلإضافة اإ
نفاذ القانون  رساء أأساس متني لبناء احرتام وواكلت اإ .لكية الفكريةمل امن أأجل اإ



WIPO/ACE/12/13 
12 
 

 جورجيا  إذكاء احرتام امللكية الفكرية وتوعية أطفال املدارس: أولوية تربوية يف

 *، جورجيامتسكيتا، (ساكباتنيت) للملكية الفكريةالوطين ركز املرئيس  ،نيكولوز غوغيليدسهمسامهة من الس يد 

 ملخص

ن توعية امجلهور يف جمال امللكية الفكرية وحتديد التوّجات ذات الأولوية يف س ياسة ادلوةل املتعلقة ابمللكية الفكرية وتنفيذها  اإ
دت خطة معل املكتب لفرتة  جورجيا الوطين للملكية الفكريةمركز هام يف صلب معل   2018-2014)"املكتب"(. وحد 

ذاكء احرتامتعزيز أأنشطة الابتاكر و  امللكية الفكرية كتوّجات ذات أأولوية. واخُتذ قرار بتثقيف اجليل اجلديد والرشوع يف  اإ
غر بواسطة أأنشطة تربوية متنوعة. وحتقيقًا  لهذا الهدف، أأعد  املكتب ابلتعاون مع مرشوع جورجيا أأنشطة تروجيية منذ الصِّ

م دروسًا خاصة  ىل الصف اخلامس وني  للتعل م الابتدايئ مواد للقراءة خمصصة لأطفال املدارس الابتدائية من الصف الثالث اإ
 عن امللكية الفكرية تس هتدف مجموعات معي نة. 

 مقدمة أأوًل.

تقر  حكومة جورجيا بأأن جودة نياهما الرتبوي تدفع قدمًا ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية. ولهذا الغرض، تعكف  .1
ىل منوذج حيوي يرك ز عىل املتعّل ويعزز اندفاع  صالحات طموحة من أأجل حتويل نياهما الرتبوي اإ جراء اإ احلكومة عىل اإ

ىل أأن امللكية الف كرية عامل رئييس من عوامل منو البدل الاقتصادي، قرر املكتب أأن يُطلق التالميذ حنو النجاح. ونيرًا اإ
ذاكء احرتام امللكية الفكرية وحيف ز أأنشطة الابتاكر دلى اجليل  ىل اإ برانجمًا تربواًي خاصًا لأطفال املدارس الابتدائية يريم اإ

 اجلديد. 

ومرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ. ويسامه  ايت املتحدةواكةل التمنية ادلولية التابعة للولوُأعد  املرشوع ابلتعاون مع  .2
املرشوع يف حتقيق هدف حكومة جورجيا بتوفريه دعامً شاماًل لنيام التعل م الابتدايئ بغية حتسني همارات القراءة 

ىل الصف السادس.   والرايضيات دلى أأطفال مدارس جورجيا، مبا يف ذكل حتسني كفاءات الأعامل من الصف الأول اإ

ىل اخلامس تتناول  .3 عداد مواد للقراءة خمصصة لأطفال املدارس يف الصفوف من الثالث اإ ومن أأهداف املرشوع أأيضًا اإ
 مواضيع خمتلفة يف جمال امللكية الفكرية، مهنا حق املؤلف والعالمات التجارية والرباءات. 

عداد مواد للقراءة اثنيًا.  اإ

يرما مالتس يدسه، ويه اك .4 تبة لأأطفال، بأأن تؤلف قصصًا عن حق املؤلف والعالمات التجارية لك ف املكتب الس يدة اإ
" Star-Candles" و"Doremius Solasiوالرباءات. وأألفت الاكتبة مخسة كتب جاءت عنوانها اكلتايل : "

 ".Compass" و"Washing Machine" و"Umbrellaو"

                                                
*

آراء أأمانة الويبو أأو ادلول    آراء املؤلف وليست ابلرضورة أ  الأعضاء يف الويبو.الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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آخذين يف الاعتبار عدد اللكامت وصعوبة  .5 وق م  خرباء تربويون من مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ هذه القصص أ
ىل هذا التقي م، اعُتربت النصوص مناس بة للصفني الرابع واخلامس وملس توايت القراءة اليت ترتواح  قراءة النصوص. واستنادًا اإ

 .  3.5و 1.3بني 

عداد رسوم هذه الكتب مس تخدمًا مزجيًا من الألوان وتوىل الس يد زوراب سولكو  .6 ام لكتب الأطفال، اإ ري، وهو رس 
 يسهل عىل أأطفال املدرسة الابتدائية استيعاهبا. 

الفكرة الرئيس ية رابطة حق املؤلف يف جورجيا " حق املؤلف. وصاغت Doremius Solasiوتتناول قصة " -
"، وفنان Doremius Solasiاملؤلف املوس يقي "من الكتاب اذلي يتحدث عن خشصيات مهنا مؤلف، هو 

 أأداء هو "لينوفيو" وخشصيات أأخرى متثل متعدين عىل حق املؤلف وحمامني يف هذا اجملال؛ 
 " حامية العالمات التجارية؛Star-Candlesويتناول كتاب " -
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هيي قصص عن " ف Compass" و"Washing Machine" و"Umbrellaأأما الكتب " -
 .والرباءات اخملرتعني

نفاذها وعن جوانب متنوعة للملكية الفكرية.  .7 وتتحدث الكتب امخلسة عن الابتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية واإ
وتدور الأحداث املرتبطة مبسائل حامية امللكية الفكرية والتعدي علها يف بدلان ومهية تُذكر يف هذه الكتب، مثل 

"Intellectiana "و "Samartliana تعين لكمة( "Samartali "و )ابللغة اجلورجية القانونMekobriana تعين( "
 ابللغة اجلورجية القرصان(.  Mekobreلكمة 

ىل حد كبري من ابتاكراهتم؛  Intellectianaيف " -  " تُشَجع أأنشطة الابداع ويس تفيد الساكن اإ
عادلون يعززون  " حييى الابتاكر حبامية كبرية ويُعرف عن ساكن هذا البدل أأهنم وسطاءSamartlianaيف "و -

 الوعي حبقوق امللكية الفكرية وينرشون احرتام س يادة القانون يف مجيع أأحناء العامل؛ 
" يُثبط املتعدون عىل حقوق امللكية الفكرية تقدم البدل؛ لكهنم مع تنايم وعهم ابمللكية Mekobrianaويف " -

دراكهم لأمهية حاميهتا رب وا احرتامًا للملكية الفكرية نصاف وفعالية.  الفكرية واإ  وحققوا فوائد اقتصادية مجة ابإ

وكام يف مجيع احلاكايت، تكون الهناية سعيدة، وحىت املتعدين يبدؤون يف هناية القصة يف احرتام حقوق امللكية  .8
مدرسة عامة يف  500الفكرية. وُأعدت الكتب لتكون مواد قراءة تمكيلية لأطفال املدارس الابتدائية ووزعت يف أأكرث من 

رجياجو 
1

 . 

،/http://www.kargiskola.geوالكتب متاحة عىل ش بكة الإنرتنت عىل بوابة الويب التالية:  .9
2

وعىل املوقع  
 . /http://Sakpatenti.org.ge/ka/publicationsالإلكرتوين الرمسي للمكتب عىل الرابط التايل: 

د املكتب مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ مبعلومات عن خمتلف حقوق امللكية الفكرية   .10 ىل ذكل، زو  ابلإضافة اإ
 واكةل التمنية ادلولية التابعة للولايت " )وقت القراءة(، ويه جمةل لأأطفال تصدر برعايةReading Timeنرُشت يف جمةل "

ومرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ. وتعطي املقالت فكرة عامة عن العالمات التجارية والرباءات وغريها من عنارص  املتحدة
 امللكية الفكرية. 

 خطط دروس خاصة يف امللكية الفكرية  اثلثًا.

ىل تقدمي مواد قراءة تمكيلية بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفئة املس هتد .11 طار السعي اإ عداد خطط دروس يف اإ فة، تقرر اإ
خاصة للمعلمني صاغها خرباء تربويون اتبعون ملرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ ابلتعاون مع املكتب. وُعرضت ادلروس 

 اخلاصة يف مدارس جورجيا العامة مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية. 

ىل القراءة التمكي 2016ويف عام  .12 " ووزعت يف مجيع Doremius Solasiلية"، أأعدت خطة درس خاص تستند اإ
املدارس اليت يشملها مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ. واكن الغرض من ادلرس تعزيز فهم التالميذ لقوانني حق املؤلف 

ىل  25مدرسة يف مجيع أأحناء جورجيا هذا ادلرس يف الفرتة من  100والامتثال لها. وعرض أأكرث من  . 2016أأبريل  27اإ
لون عن مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ واملكتب عددًا خمتارًا من املدارس لتحفزي التالميذ عىل املشاركة يف وزار ممث

 Readingمناقشات يف قضااي حق املؤلف. وَأدرج مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ يف العدد الثامن من جمةل الطالب "
                                                

1
دارة املناجه الوطنية يف وزارة الرتب    ية والعلوم، كتبًا أأصدر مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ، ابلتعاون مع فريق من الأخصائيني الرتبويني من جورجيا واإ

وملصقات توجهية وبطاقات لأنشطة القراءة خمصصة للمعلمني وكتبًا تمكيلية وحصفًا لأأطفال للك صف، ومواد يف أأنساق مسعية ومتعددة الوسائط، 
ل هذه املواد ابس مترار عىل ت هذه املوارد منو بيئة تعّل دامعة وتطبيق تقنيات تعل م متباينة. وحتم    بوابة الويب. والرايضيات وأألعااًب حسابية. ويرس 

2
دارة الرتبية التابع للوزارة، وذكل من أأجل زايدة أأعد  املكتب بوابة عىل الويب للموارد اليت يتيحها عىل ش بكة الإنرتنت، يس تضيف    ها نيام معلومات اإ

ماكنية حصول املدارس املس هتدفة عىل برامج تدريبية عالية اجلودة وندوات عىل الإنرتنت وموارد توجهية وموارد للتالميذ وتسجيالت فيد يو وأأدوات لتقي م اإ
 الصفوف ادلراس ية وخطط دروس وأأنشطة لأأهل. 

http://www.kargiskola.ge/
http://sakpatenti.org.ge/ka/publications/
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Timeم " )وقت القراءة( مقاًل عن قضااي امللكية الف كرية وعن اليوم العاملي للملكية الفكرية، ُحرر ابلتعاون مع املكتب. وقد 
ىل املدارس مبوافقة من وزارة الرتبية والعلوم يف جورجيا. ودمعت الوزارة  مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ هذا ادلرس اإ

 س املهمتة ابملشاركة يف هذه املبادرة. هذه املبادرة فأأعلمت مراكز املوارد الرتبوية املعنية هبذا احلدث وأأوصت املدار 

، وُخصصت لليوم العاملي للملكية الفكرية وشعاره 2017وُأطلقت احللقة الثانية من الأنشطة الرتبوية اخلاصة يف عام  .13
ىل الكتب التمكيلية الثالثة " ت خطة درس خاص تستند اإ " Umbrella" و"Compass"الابتاكر، حفياة أأعذب". وُأعد 

" ووزعت عىل مجيع املدارس املشاركة. وتضمن حمتوى ادلرس أأيضًا مواد للقراءة اس تخرجت من Washing Machineو"
املوقع الإلكرتوين للمكتب وتناولت أأبرز الابتاكرات عرب التارخي. واكن الغرض من ادلرس تعزيز فهم التالميذ لالبتاكرات 

مدرسة عامة يف مجيع أأحناء جورجيا هذا  100وعرض أأكرث من وأأثرها عىل حياتنا اليومية وللتطور التكنولويج بشلك عام. 
ىل  25ادلرس يف الفرتة من  واكةل التمنية ادلولية أأبريل. وزار ممثلون عن املكتب ومرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ و  28اإ

مت يف الص 133 التابعة للولايت املتحدة  فني الرابع واخلامس.مدرسة وحرضوا ثالثة دروس نُي 

ذاكء احرتام الصغار للملكية الفكرية وتعزيز فهمهموهدف .14 ىل اإ  ت ادلروس اخلاصة املذكورة أأعاله عىل وجه اخلصوص اإ
 خملتلف حقوق امللكية الفكرية.
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 مس تخرج من خطة ادلرس

واملكتب. وخيصص هذا ادلرس لليوم  جورجيا للتعل م الابتدايئ ُأعد ادلرس واملواد الإضافية بفضل تعاون بني مرشوعمقدمة: 

أأبريل من لك عام. وشعار اليوم العاملي للملكية  26العاملي للملكية الفكرية اذلي تنيمه املنيمة العاملية للملكية الفكرية وحتتفل به يوم 

روض، وأأنشطة جامعية وتعّل ويتضمن ادلرس عدة أأنشطة مهنا القراءة والكتابة والع "الابتاكر، حفياة أأعذب".هو  2017الفكرية لعام 

 تشاريك. 

ان:    اتات شانتوراي وليىل كيس تورياملعد 

  الرابع واخلامسالصفوف:    اللغة اجلورجية والأدب؛ الرتبية املدنيةاملوضوع:  

  دقيقة 90الوقت:  

 أأهداف التعل م )املعارف، املهارات، السلوك(

 س يكون التالميذ قادرين عىل ما ييل:  

  تقي م دور الاخرتاعات والابتاكرات يف احلياة اليومية؛ 

  عداد نصوص عن اخرتاعات هممة؛  قراءة واإ

 دراسة العوامل اليت حتف ز الاخرتاعات/الابتاكرات ونتاجئ الابتاكر؛ 

 اس تنباط أأفاكر جديدة لبتاكر منتجات أأو حتسني املنتجات الابتاكرية؛  

  .تقي م وتقدير دور الاخرتاعات ومعل الأشخاص اذلين اس تحدثوا منتجات مبتكرة 

 
 أأنساق تني م الصف ادلرايس

 يعمل املعّل مع الصف بأأكهل: نشاط جامعي 

  يعمل التالميذ لك مبفرده: تعّل مس تقل 

 يعمل التالميذ يف مجموعات صغرية: التعّل يف مجموعات صغرية  
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 الأساليب والأنشطة الرئيس ية خالل ادلرس: 

  البحث عن الصورة اخملبأأة بتعقب بعض الإشارات؛ 

  القراءة وتدوين املالحيات؛ 

  التني م والرتتيب يف رسوم بيانية؛ 

  مناقشات صغرية؛ 

  يقدهما املعّل؛  ابور بوينتبواسطة برانمج عروض 

 .خارطة أأفاكر  

ذ لوحيت مشاركة عالية من قبل التالميذ يف املهام اخملتلفة اليت لكفهم هبا املعّل.  .15 وجاءت نتيجة ادلرس مدهشة، اإ
وانقش التالميذ ابهامتم كبري الكتب التمكيلية، وأأبدوا موافقة اتمة عىل رضورة معاقبة املتعدين واحرتام امجليع حلقوق امللكية 

 الفكرية. 

ت العامل، وقدموا كذكل عروضًا عن اخرتاعاهتم. وُاطلع التالميذ عىل عرش  .16  ة من أأمه الاخرتاعات اليت غري 

 خمطط العرض

 

صفحات اليوم العاملي للملكية الفكرية ، ُُس ل رشيط فيديو صغري عن ادلروس اخلاصة ومُح ل عىل 2017ويف عام  .17
واملكتب عىل موقع فيس بوك وعىل قنوات يوتوب. والرساةل الرئيس ية اليت محلها  التمنية ادلولية التابعة للولايت املتحدة وواكةل

 ؟وما ه

 ارمسه

 أأن يفعل؟ هما ميكن

 

 ملن / ملاذا؟
ن؟   ماذا س يحس 

 مما هو مصنوع؟
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 !رشيط الفيديو هذا يه أأن معل جتارب عىل أأش ياء جديدة والابتاكر والابداع أأنشطة مسلية
 (www.facebook.com/worldipday/?ref=br_rs الرابط: )انير

 اخلطط املس تقبلية رابعًا.

ىل توعية امجلهور  .18 خيطط املكتب ملواصةل تعاونه مع مرشوع جورجيا للتعل م الابتدايئ ولتنفيذ مشاريع أأخرى تريم اإ
 وزايدة احرتام حقوق امللكية الفكرية. 

وتطويعها.  DL-101وينوي ترمجة ادلورة العامة بشأأن امللكية الفكرية   IP4Kidsويشارك املكتب يف مرشوع الويبو .19
واملشاركة يف  DL-101علمي املدارس اخملتارة الراغبني يف املشاركة يف تعل م امللكية الفكرية حضور دورة ويُشرتط عىل م

 التدريب اخملصص للمعلمني قبل البدء ابلتعل م. 

وتبقى أأنشطة تكوين الكفاءات والتوعية مسائل رئيس ية عىل جدول أأعامل املكتب وخطة معهل الرتبويني. وينبغي  .20
ضافية لإذاكء الوعي حبقوق احلفاظ عىل وتري  ة التقدم احلايل ابلتعاون مع الرشاكء ادلوليني وسيتخذ املكتب خطوات معلية اإ

غرامللكية   .الفكرية دلى امجلهور منذ الصِّ

 

http://www.facebook.com/worldipday/?ref=br_rs
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 يف  الفكرية لطالب املدارس مسابقة احرتام حقوق امللكية
 
 مانع

 ،برية تربوية يف املديرية العامة لتطوير املناجه ومديرة دائرة الابتاكر والأوملبياد العلميخ ، د. مياء سعيد العزريمسامهة من 
 *، مسقط، ُعامنوزارة الرتبية والتعل م

 ملخص

لقد حيي موضوع امللكية الفكرية يف سلطنة عامن ابهامتم واسع يف جمال التعل م خالل العام ادلرايس املنرصم مما يعد مثرة من 
 النشءاليت مت اعامتدها مؤخرا، فنرش الوعي بأأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية بني  لالبتاكرمثار الاسرتاتيجية الوطنية 

ىل حتقيقها برامج الاسرتاتيجية. وقد متثلت الأنشطة يف  بشلك خاص واجملمتع بشلك عام اكن أأحد أأمه الأهداف اليت تسعى اإ
تطبيق مسابقة بني طالب املدارس يتنافسون من خاللها يف تصم م ملصقات حتث الس ياح عىل رشاء السلع الأصلية وجتنب 

ىل أأرضار حصية واقتصادية، وقد رافق تطبيق املسابقة عدد من الفعاليات املصاحبة متثلت يف  السلع املقدلة لأن ذكل يؤدي اإ
زايرات للمدارس وحمارضات توعوية للطالب واملعلمني، وفعالية جممتعية اس هتدفت الرشاحئ اخملتلفة يف اجملمتع ومعرض 

ىل امجلهور. وقد صاحب الفعا ابلإضافةمصاحب للرسومات اليت أأنتجها الطالب،  ىل املرسحيات واملسابقات املوّجة اإ ليات اإ
ىل قطاع واسع من اجملمتع، وقد توج الطالب الفائزون يف  عالمية واسعة يف وسائل الإعالم اخملتلفة لبث الرساةل اإ تغطية اإ

 وأأيضا من بعض رشاكت القطاع اخلاص. الويبواملسابقة يف اليوم العاملي للملكية الفكرية من قبل 

 فكرة املسابقة أأول.

ام امللكية الفكرية يف املنيمة العاملية للملكية الفكرية ويه موّجة لطالب املدارس، يتبىن هذه املسابقة قسم بناء احرت  .1
( posterوجاءت هذه الس نة بشعار " الس ياحة واحرتام حقوق امللكية الفكرية". وتقوم فكرة املسابقة عىل معل ملصق )

ح يف البدل، حيث يمت تصمميها حلث الس ياح عىل ميكن عرضه يف املطارات، أأو املنتجعات، أأو الأماكن اليت يتواجد فها الس يا
ىلعدم رشاء السلع املقدلة أأو املزورة واصطحاهبا معهم  بدلمه لأن ذكل ينهتك حقوق امللكية الفكرية وميكن أأن يمت مصادرة  اإ
 هذه السلع عند العودة من السفر يف بعض الأحيان.

 اخلطوات التحضريية اثنيا.

ىل اختيار الفائزين عىل املس توى الوطين، ومتثلت هذه املراحل فامي ييل: مر تنفيذ املسابقة بعدة مراحل .2  وصوًل اإ

 املرحةل الأوىل: تشكيل فريق معل للتني م والإرشاف عىل تطبيق املسابقة أألف.

نية مبا أأن املسابقة هذ العام جاءت بعنوان " الس ياحة واحرتام حقوق امللكية الفكرية" فقد مت التنس يق بني اجلهات املع  .3
 لعقد اجامتع تنس يقي لآلية تطبيق املسابقة يف مدارس السلطنة، وقد مضت هذه اجلهات:

 وزارة الرتبية والتعل م -
 وزارة التجارة والصناعة ممثةل يف دائرة امللكية الفكرية -
 وزارة الس ياحة ممثةل يف دائرة الوعي والرتوجي الس يايح -
ذاعة والتلفزيون -  الهيئة العامة لالإ
 العامة للجامرك برشطة عامن السلطانية الإدارة -

                                                
*

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.الآراء   آراء املؤلف وليست ابلرضورة أ  املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
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ماكنية تطبيق املسابقة يف مدارس السلطنة والآلية املقرتحة للتطبيق ودور لك ّجة  .4 وقد مت خالل الاجامتع مناقشة اإ
ىل معايل وزيرة الرتبية والتعل م املوقرة، وقد اعمتدت م عداد تصور حول املسابقة ورفعه اإ عايل من اجلهات املعنية، عىل أأن يمت اإ

الوزيرة التصور املقرتح وأأصدرت قراًرا وزاراي بتشكيل فريق معل للتني م والإرشاف عىل املسابقة مض أأعضاء من اجلهات 
 املعنية حبيث يتوىل فريق العمل املهام التالية:

 التنس يق مع خمتلف اجلهات املعنية ابملسابقة.  -
 حتديد املدارس املشاركة يف املسابقة. -
عداد خطة تنفيذي -  ة للمسابقة.اإ
 وضع املعايري والرشوط اخلاصة ابملسابقة ابلس تعانة بذوي الاختصاص، واختيار املشاركني الفائزين. -
 التعاون مع املنيامت ادلولية يف تقدمي التدريب الالزم لتنفيذ املسابقة. -
 توفري ادلمع والتسهيالت الالزمة للمدارس املشاركة لتنفيذ املسابقة. -
عداد تقارير عن الأ  - رسالها اإ ىلنشطة اليت يمت تنفيذها خالل فرتة املسابقة واإ  .الويبو اإ
 اس تقطاب الرعاة احملليني، ونرش املسابقة عرب وسائل الإعالم اخملتلفة.  -

آلية التنفيذ اكلتايل: .5  وحسب التصور اكنت أ

 (12-5مضت الفئة املس هتدفة طلبة الصفوف من ) -
 مشلت املدارس احلكومية واخلاصة -
ة تقام لأول مرة، فقد اس هتدفت طالب حمافية مسقط عىل أأن تعمم يف الأعوام القادمة عىل مبا أأن املسابق -

 ابيق حمافيات السلطنة.

 املرحةل الثانية: تطبيق املسابقة ابء.

مت تعم م املسابقة عىل مدارس حمافية مسقط، مث عقد فريق العمل لقاء مع املعلمني املرشفني عىل املسابقة يف مجيع  .6
معّل ومعلمة من املدارس احلكومية واخلاصة، وقد مت اس تعراض عدد من أأوراق  200يث حرض اللقاء أأكرث من املدارس، ح 

 العمل اليت قدهما ممثيل املؤسسات اخملتلفة املعنية ابملسابقة، وتضمنت:

 النشءزايدة الوعي دلى املعلمني مبفاه م حقوق امللكية الفكرية وكيفية حاميهتا، ودورمه يف تعريف  -
 احلقوق. هبذه

 عرض جتارب بعض ادلول يف نرش الوعي حبقوق امللكية الفكرية وخاصة بني طالب املداس. -
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كام مت خالل اللقاء توزيع املنشورات املتعلقة ابمللكية الفكرية اكلعالمات التجارية، وحقوق املؤلف وبراءات الاخرتاع  .7
ىلبوزارة التجارة والصناعة، ابلإضافة  عىل املعلمني من قبل دائرة امللكية الفكرية جلسة نقاش ية مت خاللها الرد عىل  اإ

اس تفسارات املعلمني حول املسابقة واجلوائز ومعايري التصام م املطلوبة. وقد مت حتديد موعد هنايئ لس تالم مجيع الأعامل من 
عامل وحتديد التصام م  حبيث يمتكن فريق العمل 2016املدارس ل يتجاوز بداية شهر ديسمرب من العام  من الفرز املبديئ لأأ

 املرتحشة للتصفية الهنائية. 

جيابيا من الكثري من الطالب يف املدارس، حيث نيمت املدارس لقاءات  يف املدارس .8 لقيت املسابقة صدى واسعا واإ
ىل ذكل اكنت هناك محةل تغطية لهذه الفعاليات من  مع الطالب لرشح مضامني املسابقة وأأهدافها ومعايري الفوز، ابلإضافة اإ

خالل وسائل التواصل الاجامتعي حيث مت اس تحداث حساب للمسابقة يف هذه الوسائل متكن املشاركني واملهمتني من 
براز الفعاليات اليت تمت يف املدارس حول املسابقة.  التفاعل مع اللجنة املنيمة واإ
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 املرحةل الثالثة: الفرز الأويل ج م.

الأولية للتصام م وذكل  مدرسة من مدارس حمافية مسقط، حيث متت معلية الفرز 100التصام م من مت اس تالم  .9
ىل مرحةل التصفية الهنائية. 38ابستبعاد الأعامل اليت ل حتقق أأهداف املسابقة، وقد انتقلت   لوحة من الأعامل املشاركة اإ

ملرحةل التصفية الهنائية حبضور معلمهم، حيث هدف قام فريق العمل بتني م لقاء مع الطالب اذلين تأأهلت أأعامهلم  .10
ىلاللقاء   تسليط الضوء عىل أأمه النقاط املتعلقة حبامية امللكية الفكرية، وقد تضمن اللقاء تقدمي أأوراق معل من لك من: اإ

ىل مفهوم امللكية الفكرية وأأنواعها وأأمهية حامية  -  الإبداعاتوزارة الرتبية والتعل م : مت من خاللها التطرق اإ
الفكرية ملا ذلكل من تأأثريات كبرية عىل اقتصاد ادلول وتقدهما، كام تضمنت عرض لفيديو قصري عن الأرضار 

ىل اجلهود  الصحية والاجامتعية والاقتصادية اليت تسبهبا السلع املقدلة للفرد واجملمتع وادلوةل. كام تطرقت الورقة اإ
ىل نرش الوعي بأأمهية يف دمع ادلو  الويبواملبذوةل من قبل منيمة  ل الأعضاء يف املنيمة لتنفيذ أأنشطة هتدف اإ

 حقوق امللكية الفكرية، وعرض جتارب وأأنشطة قامت هبا بعض ادلول يف هذا اجملال.

وزارة الس ياحة: حيث تضمنت ورقة العمل أأمهية توعية الساحئ برشاء السلع الأصلية واليت متثل صناعة  -
تلحق  الأرضار اليتيت تسبهبا السلع املقدلة واملزيفة لقتصاد تكل ادلوةل وأأيضا وتراث ذكل البدل، والأخطار ال

نتاج تكل السلع.   بأأحصاب املهن واحلرفيني اذلين يعملون عىل اإ
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مث مت بعد ذكل عرض بعض التصام م املتأأهةل لتوضيح النقاط القابةل للتعديل بعد أأن اتضحت الصورة عن موضوع  .11
ىل أأمهية املراجعة اللغوية  امللكية الفكرية بشلك أأكرب وكذكل مراعاة ادلقة اللغوية يف التصام م حيث مت توجيه الطالب اإ

عىل حد سواء، وهنا متت الإجابة عىل الاس تفسارات اليت مت طرهحا من  يةوالإنلكزي لتصامميهم من قبل معلمي اللغة العربية 
 قبل الطالب واملعلمني حول بعض جوانب املسابقة واخلطوات القادمة .

كام مت أأيضا توزيع الكتيبات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية ) العالمات التجارية، وحقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة(  .12
ىل الكتيبات قامت املنيمة بتوفري أأدوات املسابقة الأخرى و مة العاملية للملكية الفكرية. واليت وفرهتا املني ضافة اإ اإ

 واملفكرات. اكلقمصان

 

 

 املرحةل الرابعة: التصفية الهنائية دال.

ابملسابقة ، قامت جلنة الفرز الهنائية واليت تشلكت من ممثلني من خمتلف املؤسسات املعنية 2016ديسمرب  27يف  .13
تصمميًا، حيث متت معلية التقي م عىل أأسس حمددة روعي فها حتقيق معايري املسابقة  29بتقي م الأعامل املرتحشة وعددها 

ىل الانتباه من السلع املقدلة عند الرشاء. وقد مت اختيار مخسة  يصال رساةل للساحئ تدعوه اإ واجلودة يف التصم م وجناحه يف اإ
 لوطين.فائزين عىل املس توى ا
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 جوائز املسابقة اثلثا.

من أأبريل  26مت تكرمي الفائزين عىل املس توى الوطين يف الاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية واذلي صادف  .14
ىل اجلوائز  ابمسوشهادات تقدير وجوائز أأخرى  الويبوحيث قام بتقدمي كأس  ضافة اإ املنيمة للفائزين عىل املس توى الوطين. واإ

ن فريق العمل معل عىل توفري جوائز للفائزين ابملراكز امخلسة الأوىل وذكل ابلتعاون مع القطاع اخلاص  املقدمة من املنيمة، فاإ
عالمية واسعة عرب خمتلف الوسائل الإعالمية .  وبتغطية اإ
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 لها ومهنا: الإجراءاتقد مت اقرتاح عدد من أأما ابلنس بة للتصام م الفائزة ف .15

 طباعة امللصقات وعرضها يف الأماكن الس ياحية -
 معل روزانمة للتصام م املمزية -
 طباعة التصام م عىل بطاقات ادلفع املس بق لرشاكت التصالت -
نتاج -  بوزارة الرتبية والتعل م الإلكرتونيةفيديو متعلق ابملسابقة يعرض يف يوم التكرمي ويف الشاشات  اإ
نفاذ )جنيف،  - املشاركة ابلتصام م الفائزة يف املعرض املصاحب لجامتع اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 (2017 سبمترب

 الفعالية اجملمتعية )احرتام امللكية الفكرية( رابعا.

مياان بأأمهية ادلور .16 العمل فعالية جامهريية اس هتدفت اجملمتع بشلك اذلي تلعبه امللكية الفكرية يف اجملمتع، فقد نيم فريق  اإ
ىل نرش الوعي بأأمهية احرتام حقوق امللكية الفكرية بني مجيع فئات 17/3/2017عام يوم امجلعة املوافق  ، وقد هدفت الفعالية اإ

والورش التفاعلية  اجملمتع من حيث التعريف هبا وأأنواعها وكيف تمت حاميهتا، وقد مضت الفعالية فقرات متنوعة مشلت املسابقات
 والعروض املرسحية اليت تفاعل معها امجلهور بشلك كبري. 

 
 

   

ىل الفقرات املرسحية، فقد اكن هناك املعرض املصاحب اذلي تضمن عرًضا لبعض لوحات الطلبة املشاركني  .17 ضافة اإ اإ
ىليف املسابقة، وكذكل بعض الرشاكت الرايدية العامنية املسجةل وبعض الرشاكت الرايدية الطالبية اليت تسعى  احلصول عىل  اإ

 حقوق ملكية فكرية. 



WIPO/ACE/12/13 
26 
 

 

ىل وقد رافقت الفعاليات اخمل  .18 عالمية واسعة يف وسائل الإعالم اخملتلفة شارك فها فريق العمل ابلإضافة اإ تلفة تغطية اإ
 الطلبة واملعلمني.

 حلقة العمل حول التعل م والتدريب يف جمال امللكية الفكرية خامسا.

اجلهات بتني م حلقة معل وتتوجيا للجهود اليت تبذلها املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية يف السلطنة، فقد قامت هذه  .19
حول التعل م والتدريب يف جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع املنيمة العاملية للملكية الفكرية، حيث تزامنت حلقة العمل مع 

احتفال العامل ابليوم العاملي للملكية الفكرية واذلي جاء هذا العام بشعار " الابتاكر حلياة أأفضل"، وقد هدفت حلقة العمل 
ىل  اخلروج طخطة وطنية للتعل م والتدريب يف جمال امللكية الفكرية، حيث تضمنت احللقة أأوراق معل من خمتلف القطاعات اإ

ىل  املعنية ابلتعل م عرضت من خاللها خرباهتا يف جمال تعل م امللكية الفكرية وبناء القدرات يف هذا اجملال وكذكل التعرف اإ
ىل حتقيق أأهداف الاسرتاتيجية الوطنية لالبتاكر، وكذكل التعرف عىل اخلدمات اليت احتياجاهتا يف هذين اجملالني سعيا اإ 

تقدهما املنيمة العاملية للملكية الفكرية وابلتايل اخلروج طخطة وطنية للتعل م والتدريب يف جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع 
 يف مسابقة " الس ياحة واحرتام حقوق امللكية الفكرية" . املنيمة. وقد مت خالل حفل افتتاح احللقة تكرمي الطالب الفائزين

وقد انقشت ورقة العمل املقدمة من وزارة الرتبية والتعل م الاحتياجات التدريبية ملنتس يب الوزارة من معلمني  .20
ي يف املدارس ومرشفني وخمتصني يف جمال تقي م الابتاكرات الطالبية العلمية واملرشفني عىل حاضنات برانمج الابتاكر التعلمي

وذكل فامي يتعلق مبجال حقوق امللكية الفكرية والبحث يف قواعد بياانت الاخرتاع وغريها، وتشمل برامج التدريب والتأأهيل 
ىل  ابلإضافةاملقرتحة ادلورات والورش التدريبية املتخصصة يف هذا اجملال ومنح ادلراسات العليا يف جمال امللكية الفكرية،  اإ

واليت  ةالتأأسيس يوخاصة املقررات  الويبوخملتصني عىل الاس تفادة من الربامج واملقررات اليت تطرهحا أأاكدميية حث املعلمني وا
 تنفذ عن بعد وغريها من الربامج الأخرى يف جمال التدريب واليت تتطلب دعام من قبل املنيمة العاملية للملكية الفكرية.
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واجلدير ابذلكر أأن من بني الربامج اليت قام هبا مرشفو حاضنات الابتاكر يف جمال نرش الوعي بأأمهية حامية حقوق  .21
صدار قصة حتمل   امسامللكية الفكرية هو التعل م عن طريق القصة، حيث قام املرشفون ابلتعاون مع جملس البحث العلمي ابإ

ىل توعية الطال ىل الإجراءات املناس بة "صاحل والروبوت الطائر" هتدف اإ ب عىل أأمهية حامية أأفاكرمه املبتكرة وتوّجهم اإ
 ذلكل.

ىل  .22 ن وزارة الرتبية والتعل م تسعى جاهدة اإ ذاكء الوعي بأأمهية حقوق امللكية الفكرية، فاإ ىل برامج نرش واإ وابلإضافة اإ
 عرب الأنشطة والربامج اليت تكون جزءا تعل م امللكية الفكرية عن طريق ترشيب مناجهها مبفاه م حقوق امللكية الفكرية وذكل

من املهنج املدريس مما يتطلب بناء مصفوفة مدى وتتابع للملكية الفكرية متكن اخملتصني من تضمني هذه املفاه م مبا يتناسب 
صني من وزارة واملرحةل العمرية للطالب، ويتطلب بناء املصفوفة تعاون اخلرباء يف املنيمة العاملية للملكية الفكرية مع اخملت

آلية تطبيق تكل الأنشطة املهنجية.  الرتبية والتعل م، وكذكل تدريب املعلمني عىل أ
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 جتربة بريو -إذكاء االحرتام للملكية الفكرية بني اجلماهري 

وحامية امللكية الفكرية ، املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة مديرة الرتوجي والتوزيع، ة اكرمني ساندوفالالس يد
(INDECOPIلامي ،)بريو ،* 

 ملخص

بشأأن علومات امل( لتعزيز املعهدهذه الورقة اسرتاتيجية املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ) عرضت
حتالف يف س ياق  2013عام ت طلقعزيز امللكية الفكرية"، اليت أأ عنوان "مسابقة الصحافة الوطنية: تونرشها ب امللكية الفكرية 

 واملنيمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.و الأمريكية يف بري اسرتاتيجي مع غرفة التجارة 

ىل حتفزي الاهامتم الصحفي بقضااي  هتدفو  املتعلقة ع الصحفيني عىل نرش املعلومات امللكية الفكرية وتشجيالاسرتاتيجية اإ
مه  لوعي العاميعزز امما  ،ة الفكرية يف وسائل الإعالممللكياب  ، وكأداةهاقتصاديمنو جملمتع من منافع امللكية الفكرية مبا تقد 
 القمية. ضافةلإ 

واثئقية وتقارير أأفالم مهنا معال ) 47متطلبات املشاركة وعرض لستيفاء  حصفيا تدريبا 462، تلقى وعىل الصعيد الوطين
 سائط الإعالم.عن امللكية الفكرية يف و  مقاةل 2555 حصفية( ونرش

 مقدمة أأول.

التدقيق الإعاليم بشأأن امللكية الفكرية، اذلي أأعدته رشكة كوربرو الاستشارية بناء عىل  أأفهرت نتاجئ، 2012عام  .1
 وننرش ي  ، فهم لة ابمللكية الفكرية. وذلكلمعرفة حمدودصحفيي بريو لتحدة للتمنية ادلولية، أأن واكةل الولايت امل من طلب 
تمنية اقتصاد البدل وتعزيز أأي  للمجمتعمن فوائد امللكية الفكرية  ما حتمهلعن املوضوع رمغ علومات املقليل من سوى 

 .1التنافس ية قدرته

م عىل حث  ة و  اهامتم الصحفيني مبسائل امللكية الفكريزيحفوذكل بت ،هذا الوضع تغيرياملعهد تنفيذ اسرتاتيجية ل  وقرر .2
مه  لوعي العامز ايعز مما تغطيهتا يف وسائل الإعالم.   القمية. ضافةلإ  ، وكأداةهاقتصاديمنو جملمتع من منافع امللكية الفكرية مبا تقد 

ذو  .3 وحيصل  ،ية: تعزيز امللكية الفكرية""مسابقة الصحافة الوطن مسي ت  مسابقةشلك  ت هذه الاسرتاتيجيةاخت 
 يف جنيف بسويرسا. الويبو تدريب شامل يف مقرعىل  نوالفائز 

وبعد ولكن ة. ذات الطبيعة التقنيدة عىل مسائل امللكية الفكرية املعق   يةتدريب بدورات  نون املهمتوالصحفي قد شاركو  .4
يعلوماامل، أأدركوا أأن هناك الكثري من  موضوعات امللكية الفكريةعىل واتعرفأأن   .جمهورلل  هال اصت الوجهة اليت ينبغي اإ

مت ، و 2013عام وقد أأطلق املرشوع  .5 حصفيا عىل الصعيد الوطين.  462ب در  ثالث مسابقات، و  منذ ذكل احلنيني 
مضن  عالم الوطنية. وأأجريت املسابقةامللكية الفكرية يف وسائط الإ املتعل قة مبواضيع  هلمعامأأ ملتأأهلون للتصفيات الهنائية ا نرشو 

 والويبو.تجارة الأمريكية يف بريو رشاكة اسرتاتيجية بني غرفة ال 

                                                
*

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.   آراء املؤلف وليست ابلرضورة أ  الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ
1

ىل مقابالت م   ةلاستندت املراجعة اإ آراء  )الصحافة والإذاعة والتلفزيون( للتأأكد منعالم الإ  مع همنيي طو  بشأأن أأربعة مواضيع وتصوراهتم الصحفيني أ
 .رئيس ية يه: القوانني وامللكية الفكرية والقرصنة والابتاكر
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فئة "العالقات عن  2016و 2015الإدارة العامة" يف عايم  ة يفاجليد اتجائزة "املامرسعىل ت الاسرتاتيجية حاز وقد  .6
ىل املنيمة  وتسعى( اخلاصة غري الرحبية. Ciudadanos al Díaالصحفية" من قبل  منيمُة "مواطنو اليوم" )  ديدحتاإ

 .يةئات العامة اليت تتخذ خطوات حتس ين الهي وماكفأأة  ف هبايعر تال الإشادة بعملها و بادرات القطاع العام الناحجة و م 

 وصف املسابقة اثنيا.

رفع مس توى الوعي بغية  2016و 2015و 2014من ثالث مسابقات نيمت يف  مسابقة الصحافة الوطنية يه مجموعة .7
 أأهداف يه:حددت للمسابقة . و وتعزيزها قوق امللكية الفكريةحب

 ؛املتخصصة كريةسائل امللكية الفمل تعزيز تغطية وسائط الإعالم  –

ر الصحفيني عىل  وحث   –  يف مسائل امللكية الفكرية؛التبح 

نشاء منتدايت و  –  ل متخصصة يف امللكية الفكرية لتثقيف امجلهور.واصتتشجيع اإ

د امجلهور املس هتدف عىل أأن ه: .8  وحد 

 ؛الرمقيةاملطبوعة و وسائل الإعالم  –

 ؛التلفزيونو  –

 اجملمتعية(؛ احملطات الإذاعية الإذاعة )مبا يف ذكلو  –

 .عىل معلهم وسائل الإعالم الوطنيةتعمتد  ممنس تقلون امل صحفيون وال  –

 التني م اثلثا.

امجلاهري وعي عرب منشوراهتم الصحفيون  ذيكييك  سائل امللكية الفكريةمب  ةفامصمت املسابقة لتحفزي اهامتم الصح .9
تجارة الأمريكية يف بريو غرفة ال  بني الواكلت معتعاون  اتفاقاملعهد  ع. ووقموضوعاهتاعىل  متدريهببعد ابمللكية الفكرية، 

 املسابقات. لتطوير

 واعمتدت التدابري التالية لتني م املسابقة: .10

قلميياملاكتب رؤساء جرى التصال ب – جامل( 26) لمعهدل  ةالإ سة وبذلت ّجود مشرتكة املناف للتشاور بشأأن  اإ
نشاء املهمتني  الصحفيني  لتحديد  قاعدة بياانت؛يف مناطقهم واإ

دارات امللكية الفكرية خمتلف مهنجية خاصة للصحفيني ابلتعاون مع ذات دورات تدريبية  وضعتو  –  يف املعهداإ
مت دراسات حاةل انحجة لعرض قد  و عات والتكنولوجيات اجلديدة(. والاخرتاؤلف امل مزية وحقاملعالمات ال)

 فوائد اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية؛

 التدريبية بسهوةل؛حمتوايت ادلورات تتيح للصحفيني فهم  بسطةم س تخدم لغة ت اميكية عروض دين ومصمت –

وقت واترخي ادلورات التدريبية اليت تناس هبم عىل أأفضل وجه، لتفادي  تحديدلصحفيني ل تبيان ل اس   يجر أأ و  –
 توقف معلهم اليويم؛

 مفكرات  ؛ ومشلتادلورات التدريبية احرضون صحفيني اذليعىل ال ( رباغاميتمواد تروجيية )الرتوجي ال وز عتو  –
 دلورة التدريبية؛ل ( حتتوي عىل موادUSBختزين )موةل والأّجزة اللوحية وأأّجزة ملس للهواتف احملوأأقالم 
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الع  عىل واصحفيني املدربني حىت يبقوأأنشئت قاعدة بياانت لل  –  ةمعلومات همميتلقوا ابملسائل املؤسس ية، و اط 
 مبسائل امللكية الفكرية.عهم عىل زايدة معرفهتم تشج  

احمللية، خاصة يف  اتشمل حصفيني من الإذاعلت وقيعه مع هيئة الإذاعة الوطنية املنافسة الأوىل جرى تاتفاق ز وعز  .11
 صغار املنتجني وأأحصاب املشاريع.قد تعود ابلنفع عىل  ن أأدوات امللكية الفكريةلأ ، الريفية املناطق

 النتاجئ رابعا.

 :التاليةادلورة التدريبية املواضيع تناولت  .12

 العالمات املمزية؛ –

 والاخرتاعات والتكنولوجيات اجلديدة؛ –

 وحق املؤلف؛ –

 والقرصنة احليوية. –

 وقد حتققت النتاجئ التالية: .13

 ثالث مسابقات؛يف حصفيا عىل الصعيد الوطين  462تدريب جرى  –

 يف وسائل الإعالم الوطنية؛ تلكية الفكرية يف املسابقة ونرش معال حصفيا عن امل  47عرض و  –

ىل  2013متصةل ابمللكية الفكرية يف الفرتة من يف وسائط الإعالم بشأأن مسائل  مقال 2555نرش و  –  .2016اإ

طالققبل أأي ، 2012اجلدير ابذلكر أأنه يف عام ومن   367املسابقة، بلغ عدد املنشورات املتعلقة مبسائل امللكية الفكرية  اإ
ىل. وقد ارتفع هذا امنشورا  .2016و 2013منشورا بني عايم  2555 لعدد اإ

 اجلوائز والفائزون خامسا.

 والويبو.وحكومة بريو  الأمريكيةغرفة التجارة ومه  اتيجينيالاسرت املعهد رشاكء اجلوائز من قبل  تمقد   .14

ىل مقر الابلاكمل  تاكليفاكنت اجلائزة الأوىل رحةل مدفوعة ال و  – ويبو يف جنيف بسويرسا للمشاركة يف تدريب اإ
 منحت هذه اجلائزة للفائزين يف لك فئة؛و داخيل؛ 

 لك فئة.عن  حلائزي املركز الثاين حاس با لوحيا منحاجلائزة الثانية واكنت  –

 وأأىت ترتيب الراحبني عىل الشلك التايل: .15

2014 

 تلفزيون قناة: اجلائزة الأوىل –

ين ومانتاروو  أأبورمياكأأهنار ملتقى العمل: "وادي  – ماكانهتا للرشاكت القانونية" اإ  واإ

 لكس ندر فيغو تريانأأ  :ؤلفامل –

ذاعة والتلفزيون - تلفزيون بريوبث عىل شاشة  –  معهد بريو لالإ
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2015 

عالم : اجلائزة الأوىل –  مطبوعاإ

 "الرباءات: طريق النجاحالعمل: " –

 سونيا ميلونيس أألفارادو :ؤلفةامل –

 (El Peruanoنرش يف اجلريدة الرمسية ) –

 

ذاعة جممتع حميل  اجلائزة الأوىل –  : اإ

رث احمليل  رف امجلاعية للتنوع البيولويج ااملعالعمل: " –  "تعايفل ل ، اإ

 : سونيا راموس ابدلاراغوةاملؤلف –

 أأذيع عىل حمطة ايرايف –
 

2016 

لكرتونيةاجلائزة الأوىل – عالم مطبوع ومواقع اإ  : اإ

ناكوايس  –  لأألك" الصاحلبيع الفطر ب اكحف الفقر تالعمل: "اإ

 املؤلفة: ابتريس يا هويوس سالزار –

مضن  تحدينامل  نيركاشت امل الك امل مئات من عنقصة مؤثرة ويروي حصيفة ل ريبوبلياك، نرش املقال يف  –
 هنم من املنافسة يف السوق.متك  عالمة جتارية جامعية 

 

 : قناة تلفزيوناجلائزة الأوىل –

 العمل:"ومس النجاح" –

 و اكسرتواملؤلفة: جواان اكسرت  –

الضوء عىل رايدة الأعامل والإبداع يف صناعة الأزايء من العمل (، ويسل ط RPPعرض العمل عىل قناة ) –
 الأسواق الوطنية وادلولية. التجارية تهعالم تغزو بريو من خالل جتربة مصمم 

 

ذاعةاجلائزة الأوىل –  : اإ

 العمل: واثئقي بعنوان "بريوفيون مبدعون، بريوفيون واثقون" –

ذاعة ) – دغار فاسكزي أأكوس تا، من اإ  (Ozonoاملؤلف: اإ

رتعني من قرية تروخيو اذلين رجال الأعامل املوهوبني واخملقصص الضوء عىل سل ط هذا العمل الواثئقي ي و  –
بداعاهتم   .رباءاتالتسجيل العالمات التجارية وأأنيمة بفضل حيمون اإ
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م املراهقني احرتام امللكية الفكريةأبطال احلقيقة: اللعبة 
ّ
 التي تعل

عداد الس يدة جيادا ماريننيس،  ، اكمبوس، جامعة لينك اتت ابحثوالس يدة برونيال بو والس يدة ستيفانيا ابراك، مسامهة من اإ
 1يطالياروما، اإ 

 ملخص

ىل جاد   يه "لعبة أأبطال احلقيقة ذاكءة" هتدف اإ ابمللكية الفكرية  ،عاما 16و 14اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  ،املراهقنيوعي  اإ
ومية. وقد اختري والقرصنة يف احلياة الي يهر خماطر التقليدت ية و  والأصل  ةليط الضوء عىل قمية املنتجات الأص وقضاايها، وتسل  

زايدة نتيجة  الفكرية والتقليد لقضااي امللكيةول زال  ،يف الس نوات الأخرية، ضعر  تالشاب اجليل  لأن  حتديدا  هذا الهدف
اللعبة جماان عىل الرابط  الأوىل من وتتاح املرحةلاجلديدة.  تالواسع لتكنولوجيات التصال هاس تخدامقوته الرشائية و 

(http://truehunters.eu/enن املدارس الثانوية( معل مي حصاب املصلحة )وميكن لأ زيية والإيطالية. لك/(، ابللغتني الإ
ىل كتيب املرشوععىل نرتنت عىل الإ أأن حيصلوا  اللعبة،يف اس تخدام  نيغبار ال تسهيل  والكتاب الإلكرتوين اذلي هيدف اإ

 .هاف ي تكي وس بل ة اد  اس تخدام هذه اللعبة اجل

مة أأول.  مقد 

ىل  حاسوبة"، أأي لعبة جاد  ة "يش بك  يه لعبة أأبطال احلقيقة .1 اذلين  ،املراهقنيتعريف ذات غرض تربوي، هتدف اإ
والقرصنة يف  قليدية، وتيهر خماطر الت الأصل  الأصيةل و واملنتجات  هامسائل ابمللكية الفكرية و  ،عاما 16و 14ترتاوح أأعامرمه بني 

 حياهتم اليومية.

طار دعوة ،ر هذا املرشوع اذلي اس متر ملدة عام بفضل دمع مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكريةطو  وقد  .2  يف اإ
ذاكء مع أأنشطة دل، GR/001/15م ات رقرتاحالا مية امللكية الفكرية وأأرضار الت  يالوعاإ  والقرصنة. قليدبق

امللكية الفكرية كرث عرضة لقضااي الأ  موعةاجملهيي ف واختري املراهقون كجموعة هدف لتعزيز قمية امللكية الفكرية،  .3
الواسع لتكنولوجيات التصالت  هس تخداموا لجيل الشابايد القوة الرشائية ل دز بسبب ا ، يف الوقت الراهن،والتقليد

ذ تريم  ،أأغراض تعلميية واجامتعيةبغية حتقيق  لعبةوقد وضعت ال اجلديدة.  ىل:اإ  اإ

 ة؛ذاكء الوعي بقمية امللكية الفكرياإ  –

 خمتلف أأنواع امللكية الفكرية؛بشأأن املعرفة مس توى  ورفع –

آ مساعدة املواطنني عىل فهم و  –  .الفكرية عىل حياهتم اليوميةحقوق امللكية التعدي عىل ر اثأ

ة عن امللكية الفكرية، ملاذا؟ اثنيا.  لعبة جاد 

ن   .4 متزي  ، لكندارس الابتدائية. و أأغراض تعلميية هو ممارسة شائعة يف رايض الأطفال وامل ذاتب العأأ اس تخدام اإ
ىل فكرة ذكل زىعبني أأنشطة التعل م واللعب، وي تعل م الكبار،حىت  يف و  ثانوي،مس توايت التعل م ال   أأن  ب مس بقة أأساسا اإ

. الفكرة املس بقة بدأأت ابلتضعضع يف الس نوات الأخرية ههذغري أأن لميية. تتعارض مع الأنشطة التع و  يةترفه أأنشطة  الألعاب

                                                
1

ن     آراء املؤلف ول الآراء الواردة يفاإ آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف عن ابلرضورة تعرب   هذه الوثيقة يه أ  الويبو.أ
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لتكنولوجيا اب ةمو دعيف جمال الألعاب التعلميية املتطورا كبريا احلاسوب أألعاب لقطاع  املنقطع النيريالمنو أأحدث  وقد
ماكنيات و  دماّجاإ  يف العمليات التعلميية. ااإ

ذ قرار و  .5 ىل  قليدالت تتناول ة حاسوب جادتطوير لعبة اخت  الألعاب يف اجتذاب  زااي اليت يوفرها هذا النوع مناملاستنادا اإ
ىل  ،اخصوصمهنا  ة، اجلاد  لعابوحتف ز الأ . اجليل الشاب ذ عىل اإ نشطة. مشاركة تعبري اجليل الشاب عن هويته مما يدفعه اإ

خالل التجربة . وهبذه الطريقة يتعّل من ابعتباره خشصيهتا الأساس ية هقراراتتخذ ي نفسه يف س ياق اللعبة و يضع  أأنالعب ال
مزيد من املعلومات للتقدم يف اس تخراج العب ال. ويطلب من عني  املبارشة لعملية اختاذ قرار مرؤية النتاجئ فرصة  تكون هلو 

 .اللعبة وحتقيق الهدف الهنايئ

ة والشخصيات الرئيس ية اثلثا.  القص 

 صية متينة.قص أأبطال احلقيقة حببكة  ةلعبمتزي ت ، هتممشاركلإسهام الالعبني و  اتعزيز  .6

وخمية عىل اليروف ال امعواقهبوتسوده  ،لقرصنة والتقليديفيض ابمس تقبل يف ، 2610عام يف  بةلع وتدور أأحداث ال  .7
أأربعة  الوحدة ضم  . وتةاحلقيقأأبطال الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية. وملواّجة هذا الهتديد، أأنشئت وحدة دولية خاصة: 

 من جوانب امللكية الفكرية. دداحم از جانبرب ي عني  وضوع مخمتص  مب م خبريلك مهنأأعضاء رئيس يني، 

 

 : فريق أأبطال احلقيقة1الشلك 

 :من الأساس ي ة اللعبة خشصياتفريق تأألف ي و  .8

فريق. ة اليف امللكية الفكرية وموّج   ةمتخصصو ، عىل أأبطال احلقيقة ةرشفويه امل فان رافني )رافني(: يلز اإ  –
 ؛وتقي م معهل الفريقهخمتلف املهام  ديدالرئيس ية يف حت اوتمتثل هممهت

 ؛هو خمرتع ودليه ذراع مياكنيكيةو الصناعية.  تصام معالمات التجارية وال والرباءات الخبري يف كريس الكوس:  –

نرتنت. عىل الإ معلومة هرة يف العثور عىل أأي اوم جمال تكنولوجيا املعلوماتيف  ةعبقري  نيس "ابيت" هايت: ري ب –
 خبرية يف جمال حق املؤلف؛أأيضا ويه 

 ؤرشاتاملمتخصص يف وودود للغاية. وهو خبري س ن ا  فريقأأعضاء ال : أأصغربريفوماكس مييليان "ماكس"  –
 اجلغرافية وتسميات املنشأأ؛
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ىل يف  راغبد شاب جمن   ليفينسون: داسك – قضااي يف  يسامهملشاركة يف أأنشطة التدريب. و وا فريقالالانضامم اإ
 حقوق امللكية الفكرية.عىل  لتعديابشأأن حتقيق خمتلفة 

 وتمتتع لكالبرصية.  أأو املؤثراتالرسد انحية  سواء من زي  متربعة بعناية و الشخصيات الرئيس ية الأ مجموعة وقد كتبت  .9
 ا.يهتمسؤول تقع حتت  امللكية الفكرية اليتمن جمالت  جالتتعلق مب ةمعينخربة سامت حمددة و خشصية ب 

ىل دورها وسامهتالك خشصية ورمس التصم م البرصي ل .10 ييهر انامتء  موحد زايرتدي ي فريقال ورمغ أأن  . ابلستناد اإ
ىل أأبطال احل  ابس تخدام أأشاكل برصية علها وذكل الالعبني تعرف تسه ل  خشصي ة مبالمحلك  تمقد مص  ف، قيقةمرتديه اإ

ة ترتبط ب زيةمب خشصي ة تنفرد لك وعالوة عىل ذكل،. حمددة أألوانو  متتكل لوحة ذكية هولوغرامية  يلزاإ ف: اهتاوخرب  هادورخاص 
ا  ،محمولهولوغراميا  اّجاز متتكل  ابيتونفسه، ب مصمها كريس هل ذراع مياكنيكية و ت، هاملإدارة امل  آيل ر فعنده  ماكسأأم  جل أ

 .حتليل الأدةل  يف  اعدهيسى رايس يسم  

ل مراحلها رابعا.  بنية اللعبة وأأو 

ن اللعبة من .11 ىل مراحل. ويه مقسمة جتميعية وحدات تتكو   يف الأنشطة التعلميية. هادجم  ملدرسنييك يسهل عىل ا اإ
ىل  20حوايل تلعب يف جلسة تس تغرق ل  تمصمقد و  ،امللكية الفكرية تمن جمال امعين افرع وتتناول لك مرحةل دقيقة.  30اإ

موضوع  مالمئة للتعامل معاسرتاتيجية تصم م  ، ويه حمددمعلومايتأأو تواصيل عىل هدف الالعب اهامتم بنية اللعبة ز رك  تو 
عىل  (. وعالوةغريهاالإبداعية والقانونية و اخملتلفة )املالية و يغطي العديد من اجلوانب والقطاعات واسع مثل امللكية الفكرية 

ضافة قصص جديدة حسب احلاجة.فرصة  هذه البنية تتيحذكل،   اإ

لتأأثري عىل افرصة هل  تاحت ، و ةالهام اتالقرار  اختاذالعب يف التحقيقات وحليات اليشارك خالل جلسات اللعب، و  .12
 لفكرية.امللكية ا بشأأنرفه االأحداث وتعميق مع جمرى

ىل مقر العب( ال) الطالب، يدخل افهو عنوان التصم م القاتل. للعبة أأبطال احلقيقة الأوىل  وحتمل املرحةل .13 أأبطال اإ
 .الرشطةالأبطال ابلتعاون مع ، ويه قضية يعمل فها ةغامضيف فروف وفاة الربوفيسور أأندريه فريبيك ليسمع خرب  ة،احلقيق

 

 عنوان التصم م القاتلأأبطال احلقيقة، ويه ب للعبة الأوىل  : املرحةل2الشلك 

املنتجات،   مماتصة يحامعن  ةصاخو  ،ةيالفکر  ةيامللک عن  معلومات حلصول عىلابلب االطويف هذه املرحةل، يبدأأ  .14
 .البيئة عىل احملمتةل خلياراته يف العواقب ريحلل املشالکت والتفک ،رييف وقت قص ،قراراتالاختاذ عليه  يتعني  و 
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 :الأوىل يهللمرحةل  التعّل الرئيس يةنقاط و  .15

 ما يه امللكية الفكرية؟ –

 ما املقصود بتصام م املنتجات؟ –

 ما يه س بل حامية تصام م املنتجات؟ –

 ما الفرق بني التصام م املسجةل وغري املسجةل؟ –

 ما الفرق بني التصام م الصناعية والعالمات؟ –

 ما يه عواقب التعدي عىل تصم م صناعي؟ –

 التطويرمعلية  خامسا.

ة: ثالث مراحل ل عبة،تشمل معلية التطوير املعمتدة ل  .16  عام 

ابملس تخدمني اخلاصة الأهداف التعلميية وضعت  اللعبة: يف هذه املرحةل، فكرة ديدالأنشطة التحضريية وحت –
 املواد الفنية الالزمة لبناء العنارص الرسدية والتعلميية للعبة؛ تعاملس هتدفني ومج

 ا الفين  مفهوهماك اللعبة و ومياكني السيناريوهات الرسديةحددت  ،املرحةلذه هتصم م اللعبة: خالل  –
 ي؛تصمميال  طابعهاو 

عبة، ر التقين لل  يمجيع جوانب التطو ،  توشك أأن تكمتلهذه املرحةل، اليتوتشمل  تطوير اللعبة واختبارها: –
ىل مجموعات حبسب  يديرها فريق من املهنينيو  مون اإ تطوير الرسوم و  قصصرمس الو خربات حمددة: الرسد مقس 

 والربجمة. وتأأليف املوس يقى البرصية

العمري ة مبارشة لأعضاء اجملموعة مشاركة عىل معلية تطوير املرشوع استندت  الإماكانت التعلميية للعبة، ولتعزيز .17
امللكية وضوع وعهم مبمدى و تقي م معارفهم ل مبلء اس تبيان  املراهقنيقامت مجموعة متثيلية من فقد دفة يف مراحل خمتلفة. املس هت

 .عبةلل   قصصيةال  بنيةتطوير ال هبدف  ية الفكرية والتقليد،وحتديد مواضيع اهامتهمم املتعلقة ابمللك  ةواحتياجاهتم التعلمييالفكرية 

 رمست فها ،عاما يف حلقة معل ملدة ثالثة أأايم 16و 14ب اذلين ترتاوح أأعامرمه بني شاركت مجموعة من الطالو  .18
رشادمهوضوع معني و يف م مهتفكريتحفزي النيرية والعملية ل  الأنشطة عداد اإ يف و. لعبةل الرسدية  اتسيناريوهاثنني من ال  يف اإ

 .لعبةمراحل ال  ىحداإ كنقطة انطالق لكتابة  هامحداس تخدم أأ  نيملخصكتابة الطالب من  متك ناليوم الأخري، 

 
 روما بلعبة أأبطال احلقيقة: حلقة معل خمصصة لتعريف طالب مدرسة اثنوية يف 3الشلك 

فيدة امل فعل الردود فريق التطوير  أأبطال احلقيقة ولعبهتا، يك جيمعمرحةل اختبار وقد شاركت مجموعة متثيلية أأيضا يف  .19
 .هوضعف تهاملنتج ونقاط قو  الأوىل بشأأن
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 كيف ميكن ملعل مي املدارس الثانوية أأن يس تفيدوا من لعبة أأبطال احلقيقة؟ سادسا.

اخلطوات املعّل أأن يت بع  نبغي، ي وتنفيذه بشلك مالمئ نشاط التعّل تني مو  الفعاليةأأقىص قدر من اللعبة ق حتقليك  .20
 املذكورة أأدانه:

 تقدمي اللعبة – 1اخلطوة  –

ف ، بدايةً  سبب ت ت و والقرصنة،  قليدالت ، تغطها فلامت 2610 أأرض املس تقبل عام للعبة:تالميذه اباملعّل يعر 
دين اجلدد. اجملن   وابدر يالتقليد والقرصنة و معليات  أأبطال احلقيقة أأن ياكحفوا عىلو شالك خطرية للمجمتع. مب 

ىل الفريق  الطالبوينضم   هذه املشالك.س بل مواّجة  واتعلملي اإ

 بدء جلسة اللعب – 2اخلطوة  –

ىل م الطالب قس  ي ىل الصف، عاملعّل اللعبة يعرض  بعد أأن ىل موقع دخل اجملموعات تو . 3أأو  2مجموعات من اإ اإ
 .لسةاجل أأثناء  دامعدور  معّلكون لليومن الرضوري أأن للعب. ابتبدأأ (، و www.truehunters.euاللعبة )

 رحةل الأوىلالرتكزي عىل املواضيع املطروحة يف امل – 3اخلطوة  –

توضيح  من أأجل ةبلع ل ا طرهحااليت تاملوضوعات الطالب عىل التحاور بشأأن ، يشجع املعّل لسةاجل تنهتيي حني 
 .عىل التفكري يف جتربهتمالطالب  حتفزيس تخدام الأمثةل و وذكل اباحملمتةل، اللبس  أأوجه

 اس تبيان – 4اخلطوة  –

 .ن مواضيع اللعبةعن معرفة الطالب من خالل اس تبيان حتس  مس توى ط، ميكن تقي م انشيف هناية ال 

 اخلالصة واخلطوات القادمة سابعا.

ن تنيابللغ أأبطال احلقيقة عىل موقع  الأوىل من اللعبة رحةلحاليا املتتاح  .21 فريق التطوير عىل ويعمل زيية والإيطالية. لكالإ
 .2017هناية سبمترب يف  يينهت س ت ، اليت جتميع رسوماهتاو املرحةل الثانية سيناريو 

ماكنية اختيار تتاح يف الإصدار التايل من اللعبة، س و .22  .لعبةجنس خشصيته يف ال للمس تخدم اإ

ة وتكييف مواد ياملدرس  لأنشطة التعلميية يف التسهيل اس تخدام اللعبة  ،نرتنتكتيب املرشوع عىل الإ وميكن احلصول عىل 
رم  .املعمتداللعبة  يف تطبيق هنج نيغبار ة لأحصاب املصلحة الطو 
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