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مقدمة المدير العام
إن محفظة برامج التعليم والتدريب ألكاديمية الويبو  2019هي خير
ّ
دليل على التزام المنظمة المستمر بتحقيق هذا الهدف االستراتيجي
في بناء الكفاءات البشرية في مجال الملكية الفكرية .وينصب التركيز
الرئيسي لهذا الجهد على تيسير النفاذ إلى التعليم والتدريب في مجال
الملكية الفكرية للمشاركين من البلدان األقل نموا والبلدان النامية
والبلدان المنتقلة .وفي عام  ،2019ستواصل أكاديمية الويبو تقديم
دورات تغطي كامل موضوعات الملكية الفكرية بلغات متعددة وأشكال
متنوعة ،مستفيدة من خبرتها الواسعة في هذا المجال ومسخّ رة شبكة
الشراكات الدولية التي عقدتها األكاديمية بعناية فائقة مع المؤسسات
الوطنية واإلقليمية والدولية.
وستواصل دورات عام  2019استخدام التعلم عن بعد لزيادة فرص
الحصول على المعرفة في مجال الملكية الفكرية .وفي األعوام األخيرة
شهد عدد المشاركين في دورات التعلم عن بعد ارتفاعا كبيرا .ويزداد
الطلب على إصدارات الدورات العامة المخصصة حسب الطلب من
أما الشراكات فهي أحد السبل التي تعتمدها
ناحيتي اللغة والمضمونّ .
األكاديمية لتوليد الطلب وإدارته .وقد أبرمت أكاديمية الويبو اتفاق
تعاون مع مركز الصين للتدريب في مجال الملكية الفكرية ()CIPTC
في عام  ،2016وبموجب هذه االتفاقية بدأ المركز بتقديم نسخة باللغة
الصينية من دورات التعلم عن بعد .وقد أبرم اتفاق مماثل عام 2017
مع المعهد الوطني للملكية الفكرية في البرازيل لتقديم نسخة باللغة
البرتغالية من الدورات .وفي عام  ،2019سيستفيد المشاركون من
تخفيضات الرسوم التي أدخلت عام .2016
وبغية استجابة فعالة لالحتياجات التدريبية للدول األعضاء سيستمر
الموجهة
التركيز على الدورات األكاديمية المتخصصة التقليدية
ّ
َّ
وستقدم الدورات التدريبية المتاحة في إطار
للمسؤولين الحكوميين.
برنامج التطوير المهني ( )PDPلعام  2019بتآزر مع المساعدة التقنية
التي تقدمها ُش َعب الويبو األخرى .وتوضع دورات برنامج التطوير
وتقدم ضمن شراكة كاملة مع الدول األعضاء .وستتابع
المهني
ّ
الدورات تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،وتعظيم المعرفة
والمهارات القائمة في مجال الملكية الفكرية في الجنوب من خالل
شراكات جديدة .ومن المهم بمكان إجراء تقييم وتقويم دقيقين لهذه
الدورات كي تتمكن األكاديمية من مراجعة األهداف التعليمية لدوراتها
التدريبية القائمة منذ فترة طويلة ،وضمان التحسين المستمر في
جودة الدورات استجابة الحتياجات الدول األعضاء بأعلى مستوى ممكن
من الفعالية.

وستواصل أكاديمية الويبو تعزيز الحصول على التعليم العالي في
مجال الملكية الفكرية خالل عام  2019عن طريق برنامج المؤسسات
األكاديمية( .)AIPوستظل السمعة القوية لبرنامج الماجستير المشترك
لألكاديمية حجر الزاوية في عملها في هذا الصدد .وستخصص
األكاديمية موارد لدعم الجامعات بطرائق أخرى من أجل زيادة فرص
الحصول على التعليم العالي في مجال الملكية الفكرية .ونتيجة الشعبية
المتزايدة لبرنامج المدرسة الصيفية للويبو ،ارتفع عدد المدارس
الصيفية المقدمة وعدد المشاركين .وتقام غالبية هذه المدارس
ضمن شراكة مع الجامعات ومكاتب الملكية الفكرية لضمان أفضل
مزيج ممكن من المشاركين المستهدفين .وختاما ،سيواصل برنامج
المؤسسات األكاديمية دعم البلدان – إن طلبت – في توطين التدريب
بمساعدتها في بناء القدرات التدريبية عن طريق إنشاء أكاديميات
وطنية للتدريب في مجال الملكية الفكرية في الدول األعضاء في الويبو.
وفي عام  ،2019وعقب إطالق برنامج التعليم القضائي المستمر
بشأن خدمات الملكية الفكرية في نوفمبر  ،2018ستقدم الدورة
الموجهة للقضاة بجميع اللغات الرسمية
العامة للتعليم عن بعد
ّ
لألمم المتحدة وكذلك اللغة البرتغالية .وجديد عام  2019هو
توسيع نطاق خدمة الملكية الفكرية من أجل الشباب والمعلمين
( ،)IP4Youth&Teachersوإضافة الترجمة إلى اإلسبانية .وتدريجيا،
ستصبح الخدمة متاحة باللغات الرسمية األخرى لألمم المتحدة.

فرانسس غري
المدير العام للويبو

تمهيد
في عام  ،2019ستواصل أكاديمية الويبو التفكير في التوجهات
االستراتيجية واالبتكارية الالزمة للحفاظ على مكانة األكاديمية
بوصفها المركز العالمي للتميز في التدريب في مجال الملكية
الفكرية وتعليمها .ويظل تحسين عروض دوراتها لتصل إلى
مستفيدين مستهدفين جدد وتخفيض رسوم المشاركة من بين
أولوياتها في السنوات المقبلة .وهذا أمر جوهري لألكاديمية لضمان
تحقيق أهدافها الرئيسية في تيسير الوصول عالميا لمعرفة الملكية
الفكرية وتكوين الكفاءات البشرية في مجال الملكية الفكرية،
ال سيما في البلدان األقل نموا والبلدان التي تمر
بمرحلة انتقالية.
ومع استمرار تنامي الطلب من حيث حجم المشاركة والحاجة إلى
مزيد من التخصص والتخصيص لدوراتها ،ال بد لمحفظة دورات
أكاديمية الويبو أن تواصل تقديم الدورات التدريبية األساسية ،وأن
وتقدم
تتكيف في الوقت ذاته لتلبية هذه المطالب الجديدة والمتنوعة.
ّ
ّ
محفظة الدورات في عام  2019مجموعة واسعة من الدورات تغطي
جميع مجاالت الملكية الفكرية وتتاح في مجموعة متنوعة من األشكال
واللغات .وتتنوع هذه الدورات من دورات التعلم عن بعد األساسية
والمتقدمة إلى الدورات المتخصصة والتدريب على التطوير المهني
للمسؤولين الحكوميين والتعليم العالي وتدريس درجة الماجستير
المشتركة في مجال الملكية الفكرية على المستوى الجامعي .وتعطى
كل هذه الدورات بتعاون وثيق مع مؤسسات شريكة وخبرات أكاديمية
خارجية ومستقلة .وتقوم السمعة الممتازة التي بنتها األكاديمية
منذ تأسيسها عام  1998إلى حد كبير على نوعية التعليم التي تقدمها،
ومصداقيتها كمصدر محايد وغير متحيز للمعرفة والشبكة الواسعة من
الشركاء المحترمين الذين تعمل معهم.
وترد أدناه بإيجاز النقاط الرئيسية والتطورات الجديدة التي ستقدمها
األكاديمية في عام :2019
•كجزء من التعليم القضائي المستمر في مجال خدمات
الملكية الفكرية ،ستقدم الدورة العامة للتعليم عن بعد
للقضاة بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة وكذلك
البرتغالية في عام  .2019والدورة ثمرة من ثمار مشروع
مؤسسات التدريب القضائي للجنة التنمية والملكية الفكرية،
الذي استكمل عام .2018
•وفي محاولة لمواصلة دعم تعليم الملكية الفكرية للشباب،
ستترجم في عام  2019خدمة الملكية الفكرية من أجل

الشباب والمعلمين ( ،)IP4Youth&Teachersالتي أطلقت عام
 ،2018كي تتاح بشكل تدريجي بجميع اللغات الرسمية لألمم
المتحدة والبرتغالية .وبعد االنتهاء من الترجمات ،سيخصص
المحتوى حسب طلب الدول األعضاء.
ً
تدريبية للمسؤولين الحكوميين وغيرهم
•تنظيم  23دور ًة
من أصحاب المصلحة المعنيين من القطاع العام على
مجموعة متنوعة من مجاالت الملكية الفكرية خالل السنة
الجارية .وكما جرت العادة ،ستنظم الدورات بالتعاون
الوثيق والشراكة الكاملة مع الدول األعضاء ومكاتب الملكية
الفكرية ومؤسسات الملكية الفكرية .وستركز دورات عام
 2019بشكل إضافي على مسألة تعزيز التعاون فيما بين بلدان
الجنوب عن طريق مواصلة تطوير شراكات استراتيجية مع
البلدان النامية لتساهم بمعارفها ومهاراتها في مجال الملكية
الفكرية لصالح البلدان النامية األخرى .وتُر ِّكز دورات التطوير
المهني على التمارين العملية والمعرفة التقنية والدراسات
اإلفرادية .وتغطي الدورات موضوعات مطلوبة بانتظام ،بما
في ذلك المعلومات والوثائق المتعلقة بالبراءات ،وإجراءات
العالمات التجارية ،واإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق
المجاورة ،ونقل التكنولوجيا واالبتكار ،وتنظيم مكاتب الملكية
الفكرية وإدارتها.
•تقديم  31دورة تعلم عن بعد ،وهو رقم ال سابق له ،من خالل
برنامج التعلم عن بعد .وسيعزز برنامج التعلم عن بعد قائمة
خدماته بدورات جديدة استجابة للطلب على تعليم متخصص
في مجال الملكية الفكرية وال سيما فيما يلي :شهادة دولية
متقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية ( )AICCالتي ستقدم
باللغة الفرنسية عام 2019؛ وشهادة عن أثر الملكية الفكرية
للمعلمين ( )IPCCالتي ستقدم باللغة اإلسبانية عام 2019؛
والدورة المتقدمة عن حق المؤلف للمهنيين السينمائيين؛
ودورة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ()DL-303؛ ومدخل إلى
نظام مدريد ( .)DL-MADRIDوتُحشد منصة حديثة مكرسة
لتكنولوجيا المعلومات وشبكة مؤلفة من نحو  300مدرس في
جميع أنحاء العالم لتقديم هذه الدورات باللغات الرسمية
الست لألمم المتحدة إضافة إلى البرتغالية .وسيتواصل تقديم
"الدورة العامة عن الملكية الفكرية" ( )DL-101التي أُطلقت
بنجاح نسختها التجريبية بنسق ميسر لفائدة األشخاص
المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة
الميسرة
المطبوعات في عام  .2016وستتاح الدورة التدريبية
ّ
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في عام  2019على منصة التعليم اإللكتروني لألكاديمية
بجميع لغات األمم المتحدة .وسيستمر تطبيق التخفيضات
في الرسوم لعام  2016على دورات التعلم عن بعد في
عام .2019
•وستنظم أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية ،إضافة
إلى الندوة المشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية
لمدرسي الملكية الفكرية التي تعقد سنويا في جنيف،
الندوة اإلقليمية الثالثة لمدرسي الملكية الفكرية والباحثين
فيها .وستعقد الندوة المذكورة في أمريكا الالتينية،
وتستضيفها جامعة سان أندريس في بوينوس أيريس
باألرجنتين ،بالتزامن مع أول مؤتمر ألبحاث الملكية الفكرية
في أمريكا الالتينية.
•تنظيم ما مجموعه  16مدرسة من مدارس الويبو الصيفية
عام  2019بالتعاون مع شركاء حول العالم ،وذلك استجابة
للشعبية الم ّ
طردة والطلب المتزايد على المشاركة في
هذه المدارس.
ويُ ّ ِ
قدم هذا المنشور فهرسا لجميع الفرص التدريبية التي تعتزم
أكاديمية الويبو توفيرها في عام  2019مع عرض مضمون كل دورة.
ويُعطي المنشور للمشاركين المحتملين معلومات عن معايير
األهلية ،واإلجراءات والمهل الزمنية لتقديم الطلبات ،وإجراءات
االختيار ،والسفر ،وغيرها من المعلومات الضرورية ذات الصلة.

مالحظة مهمة
ً
تقدمها األكاديمية عرضة للتغير خالل
نظرا ألن أنشطة التدريب التي ّ
العامُ ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني،www.wipo.int/academy/ar/ ،
للحصول على أحدث المعلومات.
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المحتويات
برنامج التطوير المهني
معلومات عامة عن برنامج التطوير المهني
 1.1دورة تدريبية للويبو بشأن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،واغادوغو (بوركينا فاسو)
 .2دورة تدريبية مشتركة بين الويبو والمكتب اإلسباني للبراءات والعالمات التجارية عن إجراءات العالمات
التجارية لبلدان أمريكا الالتينية ،مدريد (إسبانيا)
 .3دورة متقدمة عن الملكية الفكرية للمسؤولين الحكوميين ،باالشتراك بين الويبو ومنظمة
التجارة العالمية ،جنيف (سويسرا)
 .4دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن قانون البراءات وفحصها
 ،دايجون (جمهورية كوريا)
 5.5برنامج جودة البراءات المشترك بين الويبو والمكتب النرويجي للملكية الصناعية ،أوسلو (النرويج)
 .6دورة التعليم المستمر للويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية ومعهد البحوث والتدريب القضائي بشأن
تسوية منازعات الملكية الفكرية ،دايجون وسيول (جمهورية كوريا)
 .7حلقة العمل بشأن سياسات االبتكار في مجال الملكية الفكرية ،باالشتراك بين الويبو والمكتب الوطني
إلدارة الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا
 8.8دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن التصاميم ،دايجون (جمهورية كوريا)
 .9حلقة عمل تنفيذية بشأن تطبيق تقنيات اإلدارة على تنفيذ خدمات الملكية الفكرية ،باالشتراك بين
الويبو والمكتب الكندي للملكية الفكرية ،أوتاوا (كندا)
 0.10دورة تدريبية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة لصالح بلدان أمريكا الالتينية ،بوينوس آيريس (األرجنتين)
 .11دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية عن الملكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا والترخيص ،ستراسبورغ (فرنسا)
 .12دورة تدريبية عن العالمات التجارية ،باالشتراك بين الويبو والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الفكرية
والمكتب المغربي للملكية الفكرية ،الدار البيضاء (المغرب)
 .13برنامج تدريبي عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،باالشتراك بين الويبو والديوان
الوطني الجزائري لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،الجزائر العاصمة (الجزائر)
 4.14دورة الويبو التدريبية عن فحص البراءات لصالح بلدان أمريكا الالتينية ،مكسيكو سيتي (المكسيك)
 .15دورة تدريبية بشأن البحث عن البراءات وفحصها للبلدان العربية ،باالشتراك بين الويبو وأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا ،القاهرة (مصر)
 .16دورة تدريبية بشأن البحث عن البراءات وفحصها للبلدان األفريقية ،باالشتراك بين الويبو وأكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا ،القاهرة (مصر)
 .17دورة تدريبية متقدمة عن قضايا وتحديات حق المؤلف والحقوق المجاورة لكبار المسؤولين،
باالشتراك بين الويبو والمجلس البريطاني لحق المؤلف ،لندن (المملكة المتحدة)
 .18دورة تدريبية عن المؤشرات الجغرافية باالشتراك بين الويبو ومركز جورجيا الوطني للملكية
الفكرية ،جورجيا
 .19دورة تدريبية مشتركة بين الويبو والمكتب النرويجي للملكية الصناعية بشأن إجراءات البراءات،
أوسلو (النرويج)
 .20دورة تدريبية عن إدارة أصول الملكية الفكرية واالنتفاع التجاري بها ،باالشتراك بين الويبو واإلدارة
الوطنية للملكية الفكرية في الصين ،جمهورية الصين الشعبية
 1.21دورة تدريبية حول البحث عن البراءات وفحصها لبلدان آسيا ،باالشتراك بين الويبو والهند ،دلهي (الهند)
 .22دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن قانون العالمات التجارية
وفحصها ،دايجون (جمهورية كوريا)
 .23دورة تدريبية عن العالمات التجارية ،باالشتراك بين الويبو واإلدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين
(جمهورية الصين الشعبية)
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برنامج التعلم عن بعد
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معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد
دورات عامة للتعلم الذاتي عن بعد
 1.1الدورة التمهيدية بشأن الملكية الفكرية ()DL-001
 2.2الدورة العامة عن الملكية الفكرية ()DL-101
 3.3دورة تمهيدية – مدخل إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ()DL-101-PCT
 .4بانوراما الملكية الفكرية ()DL-IP PANORAMA
 5.5أساسيات حق المؤلف والحقوق المجاورة ()DL-150
 6.6أساسيات العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية ()DL-160
 7.7أساسيات البراءات ()DL-170

38
41
41
42
43
44
45
46
47

دورات التعلم عن بعد المتقدمة التي يديرها المعلمون
 8.8دورة متقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة () DL-201
 9.9دورة متقدمة عن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي ()DL-203
 0.10مدخل إلى نظام حماية األصناف النباتية الجديدة ()DL-205-UPOV
 1.11دورة متقدمة عن البراءات ()DL-301
 2.12دورة متقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية ()DL-302
 3.13دورة متقدمة عن فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي النباتات ()DL-305-UPOV
 4.14دورة متقدمة عن إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو ()DL-317
 5.15دورة متقدمة بشأن البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات ()DL-318
 6.16دورة متقدمة عن أساسيات صياغة البراءات ()DL-320
 7.17دورة متقدمة عن إدارة الملكية الفكرية ()DL-450
 8.18دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لرجال القانون ()DL-501
 9.19دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ألصحاب الحقوق ()DL-502
 0.20دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمنظمات اإلدارة الجماعية ()DL-503
 1.21دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لصناع السياسات ()DL-506
 2.22دورة متقدمة عن ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر ()DL-511
 3.23دورة تنفيذية بشأن تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية ()DL-701
 4.24الملكية الفكرية من أجل معلمي الشباب ()IP4Teachers

48
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

دورات نهج التعلم المختلط
 5.25دورة دولية متقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية () AICC
 6.26دورة عن أثر الملكية الفكرية – شهادة المعرفة العامة بالملكية الفكرية للمعلمين ()IPCC
 7.27الملكية الفكرية وعلوم الحياة للمشاركين في برنامج لوريال  -اليونيسكو للنساء في العلو 
م

65
65
66
67

التعليم القضائي المستمر بشأن خدمات الملكية الفكرية
 8.28الدورة العامة بشأن الملكية الفكرية للقضاة ()DL-JD101

68
68

دورات تجريبية جديدة
 9.29دورة متقدمة عن حق المؤلف للمهنيين السينمائيين (دورة تجريبية جديدة)
 0.30إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ()DL-303
 1.31مدخل إلى نظام مدريد ()DL-MADRID

69
69
70
71

برنامج المؤسسات األكاديمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

73

ماجستير في الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية
الفكرية (األريبو) والجامعة األفريقية في موتاري ،زمبابوي
ماجستير في قانون الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة كوينسلند للتكنولوجيا في
76
برسبين ،أستراليا
77
ماجستير في قانون الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة تورينو في تورينو ،إيطاليا
ماجستير في الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وأكاديمية دنيس إكاني للملكية الفكرية التابعة
للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،وكلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة ياوندي الثانية في
78
ياوندي ،الكاميرون
ماجستير في الملكية الفكرية (تخصص في قانون البراءات وقانون التصاميم) ،باالشتراك بين أكاديمية
80
الويبو ومعهد البراءات التركي وجامعة أنقرة في أنقرة ،تركيا
ماجستير في الملكية الفكرية مع التخصص في التصاميم ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة
81
تونغجى في شنغهاي ،جمهورية الصين الشعبية
ماجستير في الملكية الفكرية واالبتكار ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة سان أندريس في بوينوس
82
آيريس ،األرجنتين
ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة
83
جاجيلونيان في كراكوف ،بولندا
75

لم ِّ
علمي الملكية الفكرية والباحثين فيها
ندوتان ُ
ِّ
لمعلمي الملكية الفكرية والباحثين فيها في
	.1ندوة مشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية ُ
أمريكا الالتينية ،ومؤتمر أكاديميي الملكية الفكرية في أمريكا الالتينية الذي تستضيفه جامعة سان
84
أندريس ،األرجنتين (ستحدد المواعيد الحقا) في بوينوس آيريس ،األرجنتين
لم ِّ
علمي الملكية الفكرية :من  17إلى  29يونيو ،2019
	.2ندوة مشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية ُ
85
جنيف ،سويسرا
84

برنامج المدارس الصيفية للويبو

86

معلومات عامة عن مدارس الويبو الصيفية
مدارس الويبو الصيفية لعام 2019

87
89
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معلومات عامة عن برنامج التطوير المهني
يوفر برنامج التطوير المهني ألكاديمية الويبو  23دورة تدريبية سنوياً
لمشاركين من بلدان نامية ،بما في ذلك البلدان األقل نمواً ،وبلدان تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .وتُن َّ
ظم الدورات مع عدد من المؤسسات
الشريكة ،بما في ذلك مكاتب وطنية للملكية الفكرية.
ستعقد في  2019في الصفحات
ويرد بيان الدورات التدريبية التي ُ
َّ
وتقدم معلومات عن أهداف كل دورة ،وأساسها المنطقي،
التالية.
وأبرز عناصر البرامج ،ولغة التدريب ،والجمهور المستهدف ،والشروط
المسبقة لدورات التعلم عن بعد ،والمكان ،والمدة ،والمواعيد
المحتملة .وبما أن المواعيد الفعلية ليست متاحة بعد لبعض الدورات،
يرجى زيارة موقع أكاديمية الويبو اإللكتروني www.wipo.int/academy/ar/
للحصول على أحدث المعلومات.
وتُ ّ ِ
قدم الفقرات التالية معلومات عن إجراءات تقديم الطلبات ،والسفر،
واإلقامة ،والتأمين الصحي ،ومتطلبات تأشيرات الدخول وما يتصل بها
من مسائل تنطبق على المرشحين المختارين.
 .1الشروط المسبقة

البريد اإللكتروني أوالً ،وتُرسل إليهم بعدئذ دعوات رسمية عبر البريد.
زود المرشحون المختارون
وسي ّ
ولن يُخطر سوى المرشحين المختارينُ .
مباشر ًة بمعلومات عن ترتيبات السفر وغيرها من الترتيبات اإلدارية.
وسوف يتعين على المرشحين المختارين أن يستكملوا دورة التعلم عن
تستكمل قبل اختيارهم).
بعد ذات الصلة قبل مشاركتهم (إن لم ُ
 .4التأمين الصحي

يتمتع المشاركون في دورات مدتها أسبوعين أو أكثر بتأمين صحي
تكفله الويبو خالل فترة التدريب .وتُرسل تفاصيل التأمين الصحي إلى
المرشحين المختارين.
 .5الفحص الطبي

يجب على المرشحين المختارين لدورة تدريبية تدوم أسبوعين أو أكثر
إجراء فحص طبي يؤكد تمتعهم بصحة جيدة .وينبغي على المرشح
المختار الذي ال يستطيع السفر إخطار الويبو عند استالم خطاب الدعوة.
 .6متطلبات تأشيرة الدخول

ينبغي للمرشحين المتقدمين للدورات التدريبية المتاحة في إطار
برنامج التطوير المهني أن يكونوا قد استكملوا دورة (دورات) التعلم
عن بعد أو على استعداد الستكمالها على النحو المحدد في وصف كل
دورة تدريبية.

فيما يخص متطلبات تأشيرات دخول البلدان (إن وجدت) التي تُعقد
فيها الدورات التدريبية أو الندوات ،لن تسمح الويبو للمرشحين
المختارين بالمشاركة في الدورة قبل حصولهم على جميع تأشيرات
الدخول المطلوبة.

ويجب أن يكون المرشحون على إلمام ٍ
ستعقد بها
كاف باللغة التي ُ
الدورة التدريبية.

 .7السفر واإلقامة

 .2إجراءات تقديم الطلب

َّ
المقدمة في إطار برنامج
يُطلب من المرشحين للدورات التدريبية
التطوير المهني التسجيل على الموقع اإللكتروني التالي
 https://welc.wipo.int/index_ar.php.ولن يُنظر إال في الطلبات
َّ
المقدمة عبر شبكة اإلنترنت .وتوجد أسفل كل دورة تدريبية
ّ
يسجل المرشح في أكثر من
المواعيد ومهل التسجيل .ويُوصى بأل
ّ
دورتين اثنتين.
وفيما يخص المسؤولين الحكوميين ،يجب أن يكون تسجيلهم مشفوعاً
بموافقة المدير العام للمكتب أو مسؤول كبير من الوزارة المعنية
كي يُنظر فيه .ويتعين أيضاً إرفاق الوثائق المطلوبة والمبينة على
صفحة برنامج التطوير المهني على موقع أكاديمية الويبو .ويرجى اتباع
التعليمات الواردة تحت عنوان "كيفية التسجيل" (.)How to register
وللحصول على المساعدة ،يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان
التالي.pdp@wipo.int :
ويجب إرفاق خطابات التوصية من السلطات الوطنية بالطلبات
اإللكترونية (ال ترسلوا خطابات التوصية بالبريد اإللكتروني إلى صندوق
 PDPالمذكور أعاله).
 .3اختيار المرشحين

تتولى الويبو اختيار المرشحين بحسب معايير األهلية ،ومع مراعاة عدد
المقاعد المحدود لكل دورة تدريبية .ويُخطر المرشحون المختارون عبر
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تتحمل الويبو و/أو الحكومات أو المنظمات المتعاونة مع الويبو في
تنظيم الدورة التدريبية نفقات السفر واإلقامة .ويتلقى المشاركون
بدل إقامة يومياً كافياً لتغطية تكاليف الوجبات واإلقامة ،ومصاريف
لتغطية النقل من وإلى المطار.
 .8استبيان التقييم

يُطلب من المرشحين المختارين الرد على استبيان تقييم سابق
تحضره الويبو لكل دورة .وستتاح الردود على االستبيان
للتدريب ّ
للمتحدثين لتمكين األكاديمية وتمكينهم من اإللمام مسبقا بتوقعات
المشاركين وتعديل البرنامج حسب ذلك.

وفي نهاية كل دورة ،يُطلب من المشاركين ملء استبيان تقييم تعده
عامل الردود على االستبيان بسرية تامة.
الويبو أو المؤسسة الشريكة .وتُ َ
وتكون بمثابة أساس لتقييم شتى الدورات وتحسينها في المستقبل.
وستوضع أيضاً استقصاءات تقييم الحقة (على سبيل المثال :ما بين
 6إلى  12شهرا بعد الدورة) كي تعرف الويبو كيفية تطبيق المشاركين
للمعرفة التي تلقّوها خالل الدورات .ويساعد ذلك على تحديد مدى تأثير
المقدمة للدول األعضاء.
الدورات
ّ
 .9الحضور

الحضور المنتظم إلزامي طوال فترة التدريب .وتحتفظ الويبو بالحق
في إنهاء منحة أي مشارك ال يمتثل لهذا الشرط.

 .10المرافقون

يرجى من المشاركين عدم إحضار أي مرافق إلى الدورات التدريبية.

برنامج التطوير المهني



ولن تتحمل الويبو أية مسؤولية أو تكاليف إدارية ولن تتخذ أية إجراءات
لصالح المرافقين (مثل تولي ترتيبات السفر أو توفير بدل إقامة أو
ترتيب تأشيرات الدخول أو توفير تأمين ،وما إلى ذلك) .والترتيبات التي
توفرها الويبو و/أو المؤسسات المضيفة تخص المشاركين حصراً.
 .11الشهادة

ستمنح شهادة مشاركة للمشاركين في نهاية البرنامج التدريبي الذي
ُ
التحقوا به وشاركوا فيه حتى نهايته.
 .12طريقة االتصال بنا

يمكن االتصال بإدارة برنامج التطوير المهني بخصوص أي استفسار عن
طريق البريد اإللكتروني على العنوان .pdp@wipo.int
وينصح مقدمو الطلبات بتقديم الطلب عبر اإلنترنت وإرفاقه بجميع
المستندات المطلوبة .ولن تقبل السير الذاتية أو رسائل التوصية
المرفقة برسالة بريد إلكتروني.
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أكاديمية الويبو محفظة برامج التعليم والتدريب 2019

. .1دورة تدريبية للويبو بشأن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،واغادوغو
(بوركينا فاسو)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع مكتب حق المؤلف في بوركينا فاسو ()BBDA
تُ ِّ
لفائدة موظفي منظمات اإلدارة الجماعية (.)CMOs

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز مهارات موظفي منظمات اإلدارة الجماعية في إدارة أعمالهم وتوزيع
اإلتاوات بشكل أفضل ألصحاب المصلحة باستخدام التقنيات الجديدة المتاحة.
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون قادرين على تطبيق تقنيات جديدة تستخدمها منظمات
اإلدارة الجماعية لجمع اإلتاوات وتوزيعها على أصحاب المصلحة.

•المبادئ العامة لحق المؤلف على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
	–مقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة وتاريخها في أفريقيا
	–اإلطار القانوني الدولي لحق المؤلف والحقوق المجاورة
	–التقارير القطرية الوطنية
•إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة في أفريقيا :التغييرات والتحديات المؤسسية
	–التحديات المتعلقة بالتغييرات القانونية والمؤسسية واإلدارية (دراسة مقارنة)
	–التغييرات والتحديات المتعلقة بدمج قوانين حق المؤلف والحقوق المجاورة ومواءمتها
(دراسة حالة)
•ملكية واستخدام واستغالل حق المؤلف والحقوق المجاورة
	–الحقوق األخالقية واالقتصادية للمؤلف
	–أنواع العقود في مجال حق المؤلف
•اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
•إدارة اإلتاوات من قبل منظمات اإلدارة الجماعية وعالقاتها مع مستخدمي حق المؤلف
والحقوق المجاورة
	–المبادئ العامة لإلدارة الجماعية لحق المؤلف
	–نموذج جديد الستغالل المحتويات على اإلنترنت :فرص التعاون والتحديات الناشئة عن بروز
تراخيص عبر الحدود في أفريقيا
	–المشاكل والتحديات التي يطرحها التعاقد في مجالي البث وإدارة حقوق البث عبر الحدود:
المسائل القانونية والعملية
•المعايير واألساليب والعناصر القانونية والتشغيلية المتعلقة بإدارة حقوق فناني األداء ومنتجي
التسجيالت الصوتية
	–التعريف ومعايير التعلق وشروط المعاملة بالمثل
	–الحقوق الحصرية واألجر العادل
•إدارة أجور النسخ الخاصة :الواقع وفرص المبدعين وأصحاب الحقوق
	–األساس القانوني واآلليات التنظيمية ألجور النسخ الخاصة
	–الطرائق العملية لتطبيق أجور النسخ الخاصة من قبل البلدان المستوردة
	–تنفيذ دفع أجور النسخ الخاصة في سياق تكامل اإلجراءات الجمركية في أفريقيا
•واجبات منظمات اإلدارة الجماعية في توزيع اإلتاوات ألعضائها وأصحاب الحقوق.

الفرنسية

موظفو منظمات اإلدارة الجماعية أو مكاتب حق المؤلف.

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة ( ،)DL-201يرجى التسجيل على الموقع
التاليhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

12

واغادوغو (بوركينا فاسو) ،أسبوع واحد ،فبراير 2019

برنامج التطوير المهني



. .2دورة تدريبية مشتركة بين الويبو والمكتب اإلسباني للبراءات والعالمات التجارية عن
إجراءات العالمات التجارية لبلدان أمريكا الالتينية ،مدريد (إسبانيا)
مقدمة
أهداف الدورة

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع المكتب اإلسباني للبراءات والعالمات التجارية
تُ ِّ
( )OEPMلصالح فاحصي العالمات التجارية من بلدان أمريكا الالتينية.
قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف فاحصي العالمات التجارية من بلدان أمريكا الالتينية في
تُ َّ
فحص الطلبات المقدمة لتسجيل عالمات تجارية.
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون على دراية بقضايا التسجيل الجديدة ،باإلضافة إلى
المسائل اإلجرائية في مجال العالمات التجارية.

أبرز عناصر البرنامج

•لمحة عامة عن المكتب اإلسباني للبراءات والعالمات التجارية
•إجراءات تسجيل العالمات
•الفحص الشكلي للعالمات التجارية
•األسباب النسبية لرفض تسجيل العالمات ،بما في ذلك الحاالت العملية
•األسباب المطلقة لرفض تسجيل العالمات ،بما في ذلك الحاالت العملية
•نظام مدريد
•إجراءات النقل الدولي للعالمات التجارية
•تصنيف نيس
•االعتراض والمراجعة اإلدارية
•التصاميم – الحماية الوطنية والدولية
•المؤشرات الجغرافية
•المصادقة والعالمات الجماعية
•العالمات التجارية لالتحاد األوروبي

الجمهور المستهدف

فاحصو العالمات التجارية من بلدان أمريكا الالتينية

لغة التدريب

اإلسبانية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (،)DL-302
يرجى التسجيل على الموقعhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

مدريد ،أسبوع واحد ،فبراير 2019
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. .3دورة متقدمة عن الملكية الفكرية للمسؤولين الحكوميين ،باالشتراك بين الويبو ومنظمة
التجارة العالمية ،جنيف (سويسرا)
مقدمة
أهداف الدورة

تقدم هذه الدورة المتقدمة باالشتراك بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية لصالح البلدان النامية
ّ
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

قدم الدورة لتعزيز مهارات المسؤولين الحكوميين وتحديث معلوماتهم بشأن قضايا الملكية
تُ َّ
ً
حاليا في الويبو ومنظمة التجارة العالمية ،وتوفير منتدى لمناقشة
ناقش
الفكرية المستجدة التي تُ َ
قضايا الملكية الفكرية لتوضيح أهمية الملكية الفكرية في تكوين الكفاءات وفي التنمية الوطنية.
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون على دراية بقضايا الملكية الفكرية الراهنة والتحديات
القائمة في مجاالت البراءات والعالمات التجارية وحق المؤلف والملكية الفكرية العالمية.

أبرز عناصر البرنامج

•الملكية الفكرية والسياسة العامة الراهنة في البلدان النامية
•الملكية الفكرية في سياق القانون التجاري والبلدان النامية
•الملكية الفكرية والتنمية االقتصادية
•حق المؤلف :المشهد الدولي الراهن – األبعاد القانونية والسياسية والتنموية
•العالمات التجارية والتصاميم الصناعية :المشهد الدولي الراهن – األبعاد القانونية والسياسية
والتنموية
•المؤشرات الجغرافية :المشهد الدولي الراهن – األبعاد القانونية والسياسية والتنموية
•البراءات :المشهد الدولي الراهن – األبعاد القانونية والسياسية والتنموية
•حماية األسرار التجارية
•قضايا بشأن الذكاء االصطناعي
•الملكية الفكرية والصحة العامة :المشهد الدولي الراهن
•تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية واتفاق تريبس
•حماية األصناف النباتية في االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة
•الشفافية لصانعي السياسات ونظام اإلخطار في منظمة التجارة العالمية
•حلقة نقاش :الملكية الفكرية والصحة العامة – المناقشات الحالية
•أحكام الملكية الفكرية في اتفاقيات التجارة الحرة
•الملكية الفكرية و سياسة المنافسة
•تطبيق سياسة المنافسة فيما يخص الملكية الفكرية
•حماية التكنولوجيا الحيوية  -التطورات الجديدة في القانون والممارسات
•الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور :المشهد الدولي الراهن
واالتجاهات المستقبلية
•العالقة بين اتفاق تريبس واتفاقية التنوع البيولوجي ،وحماية المعارف التقليدية والفولكلور:
المستجدات في منظمة التجارة العالمية
•الملكية الفكرية واألنشطة التجارية
•إنفاذ الملكية الفكرية :األبعاد القانونية والسياسية والتنموية
•حلقة نقاش بشأن الملكية الفكرية وتغير المناخ – المناقشات الحالية

الجمهور المستهدف

كبار واضعي السياسات المهتمين بقضايا الملكية الفكرية على الصعيد المتعدد األطراف من
الوزارات المعنية ومكاتب الملكية الفكرية

لغة التدريب

اإلنكليزية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة العامة عن الملكية الفكرية ( ،)DL-101يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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جنيف (سويسرا) ،أسبوعان (أسبوع في الويبو وأسبوع في منظمة التجارة العالمية) ،مارس
2019

برنامج التطوير المهني



. .4دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن قانون
البراءات وفحصها  ،دايجون (جمهورية كوريا)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع المعهد الدولي للتدريب في مجال الملكية
تُ ِّ
الفكرية ( )IIPTIالتابع لمكتب كوريا للملكية الفكرية ( ،)KIPOلصالح البلدان النامية.

قدم الدورة لتعزيز المهارات التقنية لفاحصي البراءات في استخدام محركات البحث على اإلنترنت
تُ َّ
َ
لتحسين أدائهم في عملية الفحص الموضوعي .وستبرز الدورةُ
أهمية البحث في البراءات
وفحصها في مجال بحثي معين.
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون قادرين على البحث عن حالة التقنية الصناعية السابقة من
ً
حاليا على شبكة اإلنترنت وإجراء فحص موضوعي سليم.
خالل محركات البحث الموجودة
•نظرة شاملة لنظام البراءات وقضاياه الحالية
•مخطط لنظام البراءات في جمهورية كوريا
•طلب البراءة وإجراءات الفحص الموضوعي
•المواضيع ذات األهلية و غير ذات األهلية للحماية ببراءة ،مع تمارين عملية
•تحليل المطالبات ،مع تمارين عملية
الجدة والقابلية للتطبيق الصناعي ،مع تمارين عملية
• ّ
•تقييم الخطوة االبتكارية
•وحدة االختراع ،مع تمارين عملية
•نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
•التصنيف الدولي للبراءات ،مع تمارين عملية
•فهم تصنيف براءات االختراع التعاونية
•أساسيات البحث في البراءات :األدوات وقواعد البيانات ،مع تمارين عملية
•البحث في أدبيات خالف البراءات
•االستخدام االستراتيجي ألدوات تقاسم العمل في البراءات ،مع تمارين عملية
•نظرة عامة على جودة البراءات وآليات مراقبتها
•قضايا جودة البراءات وتحدياتها
•االستئناف في مجال البراءات ونظام المحاكم
•نظام التقاضي بشأن البراءات
•التدريب أثناء العمل
•فحص البراءات لالختراعات البيولوجية والصيدالنية
•فحص البراءات الختراعات البرمجيات وطرق العمل

اإلنكليزية

فاحصو البراءات

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

دايجون (جمهورية كوريا) 10 ،أيام ،مارس 2019
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. .5برنامج جودة البراءات المشترك بين الويبو والمكتب النرويجي للملكية الصناعية،
أوسلو (النرويج)
مقدمة

قدم هذا البرنامج التدريبي باالشتراك بين الويبو والمكتب النرويجي للملكية الصناعية (،)NIPO
ُي َّ
وبمساعدة من وزارة الشؤون الخارجية للنرويج ،لصالح البلدان النامية.
ويستند هذا البرنامج إلى المشاريع ويسترشد بها ،ويهدف إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية
والكفاءة لدفع االبتكار المحلي والنمو االقتصادي.

أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

وعلى كل مشارك بدء وتنفيذ مشروع يتعلق أحد جوانبه بجودة البراءات .ويتميز هذا البرنامج بأن
التعلم الفردي المتعلق بجودة البراءة يجمع بين الخبرة العملية والنتائج الملموسة للمشروع.
قدم البرنامج لتعزيز مهارات كبار المسؤولين في التشديد على أهمية جودة البراءات .ويوفر هذا
ُي َّ
البرنامج منتدى لمناقشة قضايا جودة البراءات مع خبراء دوليين وزمالء مشاركين.

وفي نهاية البرنامج ،سيكون المشاركون قادرين على تنفيذ مشروعات تتعلق بجودة البراءات في
بلدانهم ،وستكون لهم رؤية متعمقة بشأن قضايا جودة البراءات وخبرة في إدارة المشروعات.
ُي َّ
نظم البرنامج بأكمله في أربع مراحل:
بناء على
المرحلة  :1مرحلة الطلب والتحضير ،وتشمل تحديد المشروعات المحتملة ووصفها ً
قائمة باالحتياجات والمشكالت الموجودة في مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التي ينتمي إليها
المشاركون .وتتمثل أهداف هذه المرحلة في القيام باألعمال التحضيرية الالزمة وتقديم المشروع
ً
وفقا للمعايير المقررة للمنظمين.
المختار
المرحلة  :2تشمل دورةً تُ قام لمدة أسبوعين في أوسلو ،مع التركيز على عدد من القضايا
المتعلقة بجودة البراءات ،مثل وضع سياسات الجودة وممارساتها ،وتحسين األعمال وإدارة
المشاريع ،والبحث عن البراءات وفحصها ،ونظم إدارة الجودة ،والمنظورات القانونية ،ووجهات
نظر المستخدمين ،والجوانب التجارية والمنظورات الفنية .والهدف من ذلك هو تعزيز خطة
وجهون.
عين ُم ِّ
المشروع للتنفيذ في الموقع .وسوف ُي َّ
المرحلة  :3هي مرحلة التنفيذ التي يتوقع خاللها أن يواصل المشاركون تنفيذ مشروعاتهم في
وجهين.
الم ِّ
مكاتبهم .وينتظر أن ُيجرى حوار مع ُ

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

المرحلة  :4تشمل جلسة متابعة مدتها أسبوع واحد ،تُ عقد عادةً في أحد البلدان النامية ،وهدفها
الرئيسي هو استعراض حالة المشروعات التي وضعها ونفذها المشاركون.
اإلنكليزية

كبار المسؤولين في مكاتب البراءات أو الهيئات الحكومية المعنية.
ً
قائمة باالحتياجات والمشكالت الموجودة في
عد
تقدم أن ُي َّ
الم ِّ
وقبل بدء البرنامج ،يجب على ُ
ً
مشروعا ذا ُب ٍ
رفق
مكتب الملكية الفكرية الذي ينتمي إليه ،وأن يبدأ
عد يتعلق بجودة البراءات .وتُ َ
بالطلب مسودة وصف المشروع يذكر فيها عنوان المشروع ،والوضع الراهن ،والمستقبل
المنشود.
الوثائق اإللزامية:
 .1عنوان المشروع.
 .2الوضع الراهن :السياق ،واالحتياجات التي سيلبيها المشروع (المخطط األساسي).
 .3المستقبل المنشود :األهداف والنتائج المرتقبة للمشروع.
 .4نهج لقياس/تقييم النتائج المتعلقة بالمخطط األساسي الوارد في "الوضع الراهن".

الوثائق االختيارية:

يبين الموظفين المعنيين ودورهم في المشروع
 .1جدول تنظيمي ِّ
 .2خطة مرحلية تعرض األنشطة والمراحل في جدول زمني
 .3الميزانية ،والتمويل المتاح ،وخطة اإلنفاق
 .4تحليل المخاطر
	–يمكن أن يشارك في كل مشروع شخص أو اثنان من نفس البلد ،يكون أحدهما مدير
المشروع.
	–وقد يطلب من المتقدمين ،إذا لزم األمر ،الرد على األسئلة اإلضافية قبل االختيار النهائي.
	–المشاركة في جميع المراحل هي إلزامية.
16
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دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

المرحلة  :1في بلد المشارك ،ويجب أن تكتمل هذه المرحلة قبل الموعد النهائي للتسجيل.
المرحلة  :2مهمة في أوسلو (أسبوعان ،من مارس إلى أبريل .)2019
المرحلة  :3في بلد المشارك (أبريل إلى ديسمبر .)2019
المرحلة  :4جلسة المتابعة في أحد البلدان النامية (أسبوع واحد ،من  2إلى  6ديسمبر .)2019
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. .6دورة التعليم المستمر للويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية ومعهد البحوث والتدريب
القضائي بشأن تسوية منازعات الملكية الفكرية ،دايجون وسيول (جمهورية كوريا)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم الويبو هذه الدورة باالشتراك مع مكتب كوريا للملكية الفكرية ( )KIPOومعهد البحوث
تُ ِّ
والتدريب القضائي ( )JRTIبجمهورية كوريا.

تهدف الدورة إلى تزويد المسؤولين الحكوميين وأعضاء الجهاز القضائي بالمعرفة المعززة
والمهارات العملية للتعامل مع منازعات الملكية الفكرية .وتتيح الدورة للمشاركين تعميق فهمهم
لطبيعة نظام تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية على المستوى الوطني ،وتعزيز
كفاءاتهم في التعامل مع مختلف أشكال قضايا الملكية الفكرية وتحليلها والحكم فيها.
سيحصل المشاركون نظرة كلية وعملية لنظام تسوية المنازعات المتعلقة
وفي نهاية الدورة،
ّ
بالملكية الفكرية على المستوى الوطني ،والمهارات والمعرفة الالزمتين لمعالجة قضايا منازعات
الملكية الفكرية وتسويتها.

•الملكية الفكرية والتنمية الوطنية ودور تسوية منازعات الملكية الفكرية
•نظام فحص الملكية الفكرية (البراءات والتصاميم والعالمات التجارية) وممارسات المعالجة
•نظام الملكية الفكرية (البراءات والتصاميم والعالمات التجارية) ونظام الطعون وممارساته ،مع
دراسات حالة
•ممارسات التقاضي في مجال الملكية الفكرية (البراءات والتصاميم والعالمات التجارية وحق
المؤلف) ،مع دراسات حالة
•الملكية الفكرية واإلجراءات غير المدنية
•الجزاءات المدنية ،بما في ذلك األوامر الزجرية والتعويض عن األضرار
•دورات التعلم عن بعد العامة في مجال الملكية الفكرية ألعضاء السلطة القضائية
•الحلول البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية ،مع التركيز على خدمات الويبو
للتحكيم والوساطة
•محاكمة صورية أمام هيئة محلفين
•زيارة لمجلس القضاء واالستئناف في مجال الملكية الفكرية ومحكمة البراءات ،وحضور جلسة
استماع شفوية
•زيارة دراسية إلى مكاتب المحاماة :استراتيجيات وممارسات التقاضي في مجال الملكية الفكرية

اإلنكليزية

القضاة والقضاة اإلداريون المسؤولون عن الفصل في منازعات الملكية الفكرية ،وكبار خبراء
الحكم في منازعات الملكية الفكرية في أي هيئة إدارية.

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

دورة التعلم عن بعد العامة عن الملكية الفكرية للقضاة (في إطار التثقيف القضائي المستمر في
مجال الملكية الفكرية) – يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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دايجون وسيول (جمهورية كوريا) ،سبعة أيام ،أبريل 2019

برنامج التطوير المهني



. .7حلقة العمل بشأن سياسات االبتكار في مجال الملكية الفكرية ،باالشتراك بين الويبو
والمكتب الوطني إلدارة الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا
مقدمة
أهداف الدورة

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع المكتب الوطني إلدارة الملكية الفكرية في
تُ ِّ
جنوب أفريقيا ( )NIPMOلصالح البلدان النامية.
قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف المسؤولين الذين يتعاملون مع سياسات االبتكار
تُ َّ
واستراتيجيات الملكية الفكرية.

وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون على دراية بشتى آليات الملكية الفكرية وأدواتها التي يمكن
استخدامها لوضع استراتيجيات ملكية فكرية وسياسات ابتكار فعالة.

أبرز عناصر البرنامج

•تحديد سياق السياسة :الملكية الفكرية والسياسة العامة في البلدان النامية اليوم
•أساسيات االبتكار :االبتكارات التكنولوجية وغير التكنولوجية
•تقارير قطرية عن التجارب الوطنية لسياسات االبتكار في مجال الملكية الفكرية
•استراتيجيات االبتكار في الملكية الفكرية في القطاع الخاص
•منهجية وضع وصياغة استراتيجيات للملكية الفكرية
•تطوير محفظة استراتيجية للعالمات التجارية :نهج عملي
•االبتكار في القطاع غير الرسمي :نهج عملي
•االبتكار في مجال الملكية الفكرية في القطاعات غير التكنولوجية :قصص نجاح
•سياسة نقل التكنولوجيا واالبتكار :المشهد العام في جنوب أفريقيا
•طرائق جديدة لالبتكار الجامعي ونقل التكنولوجيا وريادة األعمال
•حلقة عمل عن الشراكة بين الجامعات والصناعة
•حلقة عمل عن توسيم الملكية الفكرية وتسويقها عبر اإلنترنت
•حلقة عمل عن تسويق الملكية الفكرية وتحديد قيمتها
•حلقة عمل عن ابتكار الملكية الفكرية في مختلف الصناعات والقطاعات
•حلقة عمل عن كيفية صياغة سياسة االبتكار
•التقنيات مفتوحة المصدر ومفتوحة الوصول ومفتوحة النقل
•االبتكار في الصناعات اإلبداعية
•زيارة إلى مركز ابتكار

الجمهور المستهدف

•مسؤولون من مؤسسات البحث والتطوير العامة
•مسؤولون من الوزارات المعنية
•مسؤولون من الكيانات العامة التي تتعامل مع االبتكار

لغة التدريب

اإلنكليزية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن إدارة الملكية الفكرية ( ،)DL-450يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

جنوب أفريقيا ،أسبوع واحد ،من أبريل إلى مايو 2019
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أكاديمية الويبو محفظة برامج التعليم والتدريب 2019

. .8دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن التصاميم ،دايجون
(جمهورية كوريا)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع المعهد الدولي للتدريب في مجال الملكية
تُ ِّ
الفكرية ( )IIPTIالتابع لمكتب كوريا للملكية الفكرية ( ،)KIPOلصالح البلدان النامية.

قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف مسؤولي مكاتب الملكية الفكرية أو المؤسسات العامة
تُ َّ
والوزارات المعنية بالتصاميم عن طريق تحليل قضايا التصاميم الراهنة واإلجراءات المرتبطة بها.

وفي نهاية الدورة ،سيكون مسؤولو التصاميم المشاركون على دراية بالقضايا الحالية في مجال
التصاميم واإلجراءات المرتبطة بها.
•المشهد العام لقضايا التصاميم الراهنة
•القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تنظم التصاميم ،بما في ذلك اتفاق الهاي
•نظام حماية التصاميم في جمهورية كوريا
•تمارين على البحث في مجال التصاميم
•قسم فحص التصاميم في مكتب كوريا للملكية الفكرية
•واجهات التصاميم والعالمات التجارية وحق المؤلف
•أهمية التصاميم في األعمال التجارية اليوم
•تكوين محفظة استراتيجية للتصاميم
•إدارة محفظة التصاميم
•دراسات إفرادية عن العالمات الثالثية األبعاد
•الطباعة الثالثية األبعاد وآثارها
•التقليد والتصاميم
•دراسات إفرادية عن التقليد والتصاميم
•الترخيص والتصاميم :نهج عملي
•فئات التصميم الخاصة بالصناعات
•زيارة إلى المعهد الكوري لترويج التصاميم ()KIDP

اإلنكليزية

مسؤولو التصاميم من مكاتب الملكية الفكرية أو الوزارات والوكاالت المعنية.

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (،)DL-302
يرجى التسجيل على الموقعhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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دايجون ،جمهورية كوريا ،أسبوع واحد ،مايو 2019

برنامج التطوير المهني



. .9حلقة عمل تنفيذية بشأن تطبيق تقنيات اإلدارة على تنفيذ خدمات الملكية الفكرية،
باالشتراك بين الويبو والمكتب الكندي للملكية الفكرية ،أوتاوا (كندا)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

تقدم هذه الدورة التدريبية باالشتراك بين الويبو والمكتب الكندي للملكية الفكرية ()CIPO
َّ
لصالح البلدان النامية.

ترمي الدورة إلى تعزيز المهارات اإلدارية لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية وكبار المسؤولين في مجال
الملكية الفكرية من أجل تحسين تنفيذ خدمات الملكية الفكرية بما في ذلك األنظمة الفعالة لمراقبة
الجودة.

وفي نهاية الدورة ،سيدرك المشاركون التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بإدارة مكاتب
الملكية الفكرية ،وسيكون بإمكانهم تطبيق تقنيات جديدة تسمح بتسيير أمور مكتب الملكية
المنجزة ،وكيفية تقديم خدمات نوعية
الفكرية بسالسة ،مثل كيفية الحد من تراكم األعمال غير
َ
ألصحاب المصالح ،وكيفية إدراج خدمات جديدة.

•لمحة عامة للمكتب الكندي للملكية الفكرية عن برنامج إدارة مكاتب الملكية الفكرية
•أكاديمية الويبو وبرامجها التدريبية
•لمحة عامة على األنشطة التشغيلية واالستراتيجية للمكتب الكندي للملكية الفكرية
•اإلدارة التشغيلية
•بناء القدرات في مجال الملكية الفكرية للشركات الكندية
•االستفادة من العالقات الدولية :سبل دعم أنشطة المكتب الكندي الدولية لمصالح الملكية
الفكرية في كندا
•برامج تدريب الفاحصين :العالمات التجارية والبراءات
•سياسة الملكية الفكرية وإدارتها في كندا
•التخطيط االستراتيجي وقياس المخرجات
•البحوث االقتصادية والتحليلية بشأن الملكية الفكرية في كندا
•إدارة الجودة
•تحديث تكنولوجيا المعلومات في المكتب الكندي للملكية الفكرية
•فهم احتياجات العمالء والتواصل مع الجمهور
•التخطيط المتكامل لألعمال وقياس األداء
•اإلدارة االنسيابية :سبل زيادة الفعالية من خالل تطبيق تقنيات اإلدارة االنسيابية
•االقتصاد وتحليل المشاريع
•مختبر االبتكار
•تمارين على طريقة إدارة مكتب للملكية الفكرية

اإلنكليزية

رؤساء مكاتب الملكية الفكرية وكبار مديري مكاتب الملكية الصناعية.

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة العامة عن الملكية الفكرية ( ،)DL-101يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

أوتاوا (كندا) ،أسبوع واحد ،يونيو 2019
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أكاديمية الويبو محفظة برامج التعليم والتدريب 2019

. .10دورة تدريبية عن حق المؤلف والحقوق المجاورة لصالح بلدان أمريكا الالتينية ،بوينوس
آيريس (األرجنتين)
مقدمة
أهداف الدورة

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك lع المديرية الوطنية لمكتب حق المؤلف لصالح
تُ ِّ
مسؤولي حق المؤلف من بلدان أمريكا الالتينية.

قدم الدورة لتعزيز وتنمية المهارات في إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة في بيئة سريعة
تُ َّ
ً
أيضا على إجراء نقاش بشأن قضايا حق المؤلف الراهنة بين مسؤولين من مكاتب
التغير .وتشجع
حق المؤلف ومنظمات اإلدارة الجماعية.
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون على دراية بالقضايا الراهنة المتعلقة بحق المؤلف
والحقوق المجاورة.

أبرز عناصر البرنامج

•معاهدتا بيجين ومراكش
•القيمة االقتصادية لحق المؤلف
•حقوق المؤلفين والفنانين
•ترخيص حق المؤلف
•لمحة عامة عن اإلدارة الجماعية للحقوق
•معايير تثبيت اإلتاوات من قبل منظمات اإلدارة الجماعية
•آليات الرقابة الداخلية والخارجية لمنظمات اإلدارة الجماعية
•التحالف بين منظمات اإلدارة الجماعية
•المشهد القانوني والقضائي لإلدارة الجماعية في أوروبا وبلدان أمريكا الالتينية
•مكافحة القرصنة والتقليد
•مستقبل اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة

الجمهور المستهدف

•مسؤولون من منظمات اإلدارة الجماعية
•مسؤولو حق المؤلف من الوزارات المعنية
•مسؤولون من مكاتب حق المؤلف

لغة التدريب

اإلسبانية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة ( ،)DL-201يرجى التسجيل على الموقع
التاليhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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بوينوس آيريس (األرجنتين) ،أسبوع واحد في يونيو 2019

برنامج التطوير المهني



. .11دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومركز الدراسات الدولية للملكية الصناعية عن الملكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا والترخيص ،ستراسبورغ (فرنسا)
مقدمة
أهداف الدورة

تقدم الويبو هذه الدورة التدريبية المتقدمة باالشتراك مع مركز الدراسات الدولية للملكية
الصناعية ( ،)CEIPIوبمساعدة المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية ( )INPI-Franceلصالح
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف مديري التكنولوجيا والعلماء العاملين في مؤسسات البحث
تُ َّ
والتطوير والجامعات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في التعامل
مع نقل التكنولوجيا .وترمي الدورة إلى تزويد المشاركين بمهارات تسويق الملكية الفكرية وتقدير
قيمتها والتفاوض بشأن اتفاقات ترخيص الملكية الفكرية.

وفي نهاية الدورة التدريبية ،سيكون المشاركون على دراية بشتى آليات نقل التكنولوجيا ،وقادرين
على استخدام أدوات التسويق ومهارات التفاوض المكتسبة في ترخيص الملكية الفكرية.

أبرز عناصر البرنامج

•المشهد الدولي للملكية الفكرية
•الجوانب االقتصادية لنقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي
•الهيكل الدولي لنقل التكنولوجيا
•دور الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا
•مجمع براءات األدوية :نماذج الترخيص
•االبتكار المفتوح والملكية الفكرية :نهج عملي
•المنافسة ونقل التكنولوجيا والترخيص
•نقل التكنولوجيا ومجمعات البراءات والترخيص القياسي
•نقل التكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية والفرص الجديدة في مجال الذكاء االصطناعي
•كيفية إنشاء مكتب نقل التكنولوجيا
•نقل التكنولوجيا وقانون منظمة التجارة العالمية
•إدارة الملكية الفكرية والترخيص في المعارف الطبية التقليدية
•نقل التكنولوجيا والزراعة
•عالقة الملكية الفكرية بالموارد الوراثية النباتية ،بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي
وبروتوكول ناغويا
•حلقة عمل عن نقل التكنولوجيا وحرية التشغيل في المجال الزراعي
•طرق جديدة لالبتكار الجامعي ونقل التكنولوجيا وريادة األعمال
•قانون بايه-دول ( )Bayh-Doleوما بعده :التاريخ والتحديات والدروس المستفادة
•حلقة عمل :التفاوض بشأن تراخيص نقل التكنولوجيا وصياغتها
•نقل التكنولوجيا وإنشاء المشاريع الجديدة
•حرية التشغيل والتصميم
•حلقة عمل :تسويق الملكية الفكرية وتقدير قيمتها
•الحلول البديلة لتسوية المنازعات في نقل التكنولوجيا والترخيص ،من خالل التحكيم والوساطة

الجمهور المستهدف

•مسؤولون من الهيئات العامة لنقل التكنولوجيا ،بما فيها مؤسسات البحث والتطوير
والجامعات
•مسؤولون من الوزارات المعنية
•مسؤولون من غرف التجارة العامة

لغة التدريب

اإلنكليزية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن إدارة الملكية الفكرية ( ،)DL-450يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

ستراسبورغ (فرنسا) ،أسبوعان ،يونيو 2019
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أكاديمية الويبو محفظة برامج التعليم والتدريب 2019

. .12دورة تدريبية عن العالمات التجارية ،باالشتراك بين الويبو والمعهد الوطني الفرنسي
للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الفكرية ،الدار البيضاء (المغرب)
مقدمة
أهداف الدورة

تُ َّ
نظم هذه الدورة التدريبية باالشتراك بين الويبو ،والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الفكرية
( ،)INPI-Franceوالمكتب المغربي للملكية الفكرية ( )OMPICلصالح البلدان النامية.
قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف مسؤولي العالمات التجارية في مكاتب الملكية الفكرية
تُ َّ
أو المؤسسات العامة أو الوزارات ذات الصلة عن طريق مناقشة القضايا واإلجراءات الخاصة
بالعالمات التجارية.

وفي نهاية الدورة ،سيكون مسؤولو العالمات التجارية المشاركون على دراية بالقضايا المهمة
الحالية في مجال العالمات التجارية والمجاالت ذات الصلة.

أبرز عناصر البرنامج

•إجراءات تسجيل العالمات التجارية في المغرب
•حماية العالمات التجارية في فرنسا
•تصنيف نيس
•المشهد الدولي للعالمات التجارية
•نظام مدريد
•االعتراض على العالمات
•احتمال الخلط بين العالمات
•األسباب المطلقة لرفض التسجيل
•العالمات ذائعة الشهرة
•حماية العالمات غير التقليدية
•حماية التصاميم في المغرب وفرنسا
•نظام الهاي
•تصنيف لوكارنو
•العالقة بين العالمات التجارية والتصاميم وحق المؤلف
•دراسة إفرادية عن العالمات الثالثية األبعاد
•العالمات التجارية واإلنترنت :قضايا راهنة
•المؤشرات الجغرافية وتسميات المنشأ
•نظام لشبونة
•دراسة إفرادية عن المؤشرات الجغرافية
•ترخيص العالمات التجارية وحقوق االمتياز :الجوانب العملية
•تقليد العالمات التجارية
•المنافسة غير المشروعة
•الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة التقليد
•أسماء البلدان
•أسماء الحقول
•تقليد العالمات التجارية
•إدارة العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
•اقتصاديات العالمات التجارية
•استراتيجيات التوسيم والعالمات التجارية
•توسيم المنتجات المحلية والترويج لها

الجمهور المستهدف

ُ
مكاتب/إدارات/ش َعب العالمات التجارية
•مسؤولون من
•مسؤولون من غرف التجارة العامة
•مسؤولون من الوزارات المعنية

لغة التدريب

الفرنسية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (،)DL-302
يرجى التسجيل على الموقعhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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الدار البيضاء (المغرب) ،أسبوعان ،يوليو 2019

برنامج التطوير المهني



. .13برنامج تدريبي عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،باالشتراك بين الويبو
والديوان الوطني الجزائري لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،الجزائر العاصمة (الجزائر)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم هذه الدورة باالشتراك بين الويبو والديوان الوطني الجزائري لحق المؤلف والحقوق
تُ َّ
المجاورة ( )ONDAلصالح مسؤولين من منظمات اإلدارة الجماعية في المنطقة العربية.

تقدم هذه الدورة لتعزيز مهارات مسؤولين من منظمات اإلدارة الجماعية في المنطقة العربية
َّ
لتحسين إدارة عملها وتوزيع اإلتاوات على أصحاب المصالح باستخدام تقنيات جديدة متاحة.
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون قادرين على تنفيذ تقنيات جديدة تستخدمها منظمات
اإلدارة الجماعية لتحصيل اإلتاوات وتوزيعها على أصحاب المصالح.

•عرض عن تجربة الديوان الوطني لحق المؤلف والحقوق المجاورة في إدارة الحقوق الجماعية
•تعريف الحقوق والمهام األخرى للمديرية المركزية
•عرض عن شبكة الوكاالت والمديريات اإلقليمية ونظام التسعير واستغالل الحقوق ورصد
األسواق وإجراءات لمكافحة القرصنة
•عرض عام عن أنشطة المديرية واألعضاء وإجراءات العضوية وإعالن المصنفات
•طرق توزيع إتاوات حقوق الملكية الفكرية وطبيعة المنازعات القانونية
•أنشطة مكتب الشؤون االجتماعية والثقافية والمحافظة على التراث
•عرض عن قسم النسخ الخاصة ،وعملية تحصيل رسوم النغمات القابلة للتحميل ،ونظام
التسعير وإجراءات اإلعفاءات من إتاوات النسخ الخاصة
•عرض عن مديرية المعلومات المؤتمتة وطريقة عمل نظام المعلومات اآللي مع التطبيقات
المستخدمة من قبل مختلف إدارات المديرية الوطنية

العربية

مسؤولو منظمات اإلدارة الجماعية أو مكاتب حق المؤلف

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة ( ،)DL-201يرجى التسجيل على الموقع
التاليhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

الجزائر العاصمة (الجزائر) ،أسبوع واحد في يوليو 2019
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. .14دورة الويبو التدريبية عن فحص البراءات لصالح بلدان أمريكا الالتينية ،مكسيكو
سيتي (المكسيك)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع المعهد الوطني للملكية الصناعية في المكسيك
تُ ِّ
لصالح بلدان أمريكا الالتينية.
قدم الدورة لتعزيز المهارات التقنية لفاحصي البراءات من بلدان أمريكا الالتينية في استخدام
تُ َّ
محركات البحث على اإلنترنت لتحسين أدائهم في عملية الفحص الموضوعي.

وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون قادرين على البحث عن حالة التقنية الصناعية السابقة من
ً
حاليا على شبكة اإلنترنت وإجراء فحص موضوعي سليم في
خالل محركات البحث الموجودة
مجال تقني محدد.
•حماية االختراعات عن طريق البراءات
•دور الفاحص في إجراءات الفحص لتسجيل البراءات
•الفحص الموضوعي
•عرض موجز عن اإلجراءات وتجربة الحماية ببراءة
•معاهدة التعاون بشأن البراءات
•أدوات البحث
•مصادر البحث في البراءات (قواعد البيانات وخدمات البحث ،وما شابهها)
•أمثلة عملية عن البحث والفحص في مجال براءات محدد
•تقييم الجدة في مجال براءات محدد
•تقييم النشاط االبتكاري في مجال براءات محدد
•تقييم التطبيق الصناعي في مجال براءات محدد
•إعداد تقرير البحث والفحص
•عرض نتائج الفحص
•استعراض الفحص الموضوعي

اإلسبانية

فاحصو البراءات من بلدان أمريكا الالتينية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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مكسيكو سيتي (المكسيك) ،أسبوع واحد في أغسطس 2019

برنامج التطوير المهني



. .15دورة تدريبية بشأن البحث عن البراءات وفحصها للبلدان العربية ،باالشتراك بين الويبو
وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،القاهرة (مصر)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم هذه الدورة التدريبية بشأن البحث عن البراءات وفحصها باالشتراك بين الويبو وأكاديمية
تُ ّ
البحث العلمي والتكنولوجيا (( )ASRTفي مصر) لصالح فاحصي براءات من البلدان العربية.

قدم الدورة لتعزيز مهارات فاحصي البراءات في استخدام أدوات اإلنترنت للبحث عن المعلومات
تُ َّ
المتعلقة بالبراءات المفيدة في تقييم حالة التقنية الصناعية السابقة واسترجاع هذه المعلومات.
وفي نهاية الدورة ،سيكون فاحصو البراءات المشاركون قادرين على القيام بعمليات البحث
عن البراءات وفحصها باستخدام أدوات البحث اإللكتروني الحالية من أجل تحسين جودة فحص
طلبات البراءات.
•نظرة عامة على نظام البراءات
•المواضيع القابلة للحماية ببراءة وغير القابلة للحماية
•تمارين عن المواضيع القابلة للحماية ببراءة
•طلب البراءة والكشف
•تحليل المطالبات :الوضوح والدعم
•تمارين على تحليل المطالبات
•نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات :الجدول الزمني والمراحل
•تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب
•استخدام نتائج البحث والفحص للمكاتب األخرى
•كتابة تقارير بحث وفحص البراءات
•تصنيف البراءات الدولي
•الجدة والتطبيق الصناعي
•تمارين عن الجدة والتطبيق الصناعي
•تقييم الجدة
•تقييم النشاط االبتكاري
•تقييم التطبيق الصناعي
•وحدة االختراع
•تطوير استراتيجيات البحث
•أدب خالف البراءات
•النفاذ إلى قواعد بيانات عامة وخاصة
•دراسات إفرادية وتمارين عملية

العربية

فاحصو البراءات من منطقة البلدان العربية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

القاهرة (مصر) ،أسبوع واحد ،أغسطس 2019
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أكاديمية الويبو محفظة برامج التعليم والتدريب 2019

. .16دورة تدريبية بشأن البحث عن البراءات وفحصها للبلدان األفريقية ،باالشتراك بين الويبو
وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،القاهرة (مصر)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم هذه الدورة التدريبية بشأن البحث عن البراءات وفحصها باالشتراك بين الويبو وأكاديمية
تُ ّ
البحث العلمي والتكنولوجيا (( )ASRTفي مصر) لصالح فاحصي براءات من أفريقيا

قدم الدورة لتعزيز مهارات فاحصي البراءات في استخدام أدوات اإلنترنت للبحث عن المعلومات
تُ َّ
المتعلقة بالبراءات المفيدة في تقييم حالة التقنية الصناعية السابقة واسترجاع هذه المعلومات.
وفي نهاية الدورة ،سيكون فاحصو البراءات المشاركون قادرين على القيام بعمليات البحث
عن البراءات وفحصها باستخدام أدوات البحث اإللكتروني الحالية من أجل تحسين جودة فحص
طلبات البراءات.
•نظرة عامة على نظام البراءات
•المواضيع القابلة للحماية ببراءة وغير القابلة للحماية
•تمارين عن المواضيع القابلة للحماية ببراءة
•طلب البراءة والكشف
•تحليل المطالبات :الوضوح والدعم
•تمارين على تحليل المطالبات
•نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات :الجدول الزمني والمراحل
•تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب
•استخدام نتائج البحث والفحص للمكاتب األخرى
•كتابة تقارير بحث وفحص البراءات
•تصنيف البراءات الدولي
•الجدة والتطبيق الصناعي
•تمارين عن الجدة والتطبيق الصناعي
•تقييم الجدة
•تقييم النشاط االبتكاري
•إعداد تقارير عن حالة التقنية الصناعية
•وحدة االختراع
•تطوير استراتيجيات البحث
•أدب خالف البراءات
•النفاذ إلى قواعد بيانات عامة وخاصة
•دراسات إفرادية وتمارين عملية

اإلنكليزية

فاحصو البراءات من المنطقة األفريقية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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القاهرة (مصر) ،أسبوع واحد ،أغسطس 2019

برنامج التطوير المهني



. .17دورة تدريبية متقدمة عن قضايا وتحديات حق المؤلف والحقوق المجاورة لكبار
المسؤولين ،باالشتراك بين الويبو والمجلس البريطاني لحق المؤلف ،لندن
(المملكة المتحدة)
مقدمة
أهداف الدورة

تُ قدم الويبو ،باالشتراك مع المجلس البريطاني لحق المؤلف وكلية كوين ماري في جامعة
لندن وبمساعدة مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية ،هذه الدورة التدريبية المتقدمة
لصالح البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

قدم الدورة لتحديث معرفة كبار مسؤولي حق المؤلف أو مسؤولي الوزارات المعنية بالقضايا
تُ َّ
المتعلقة بحق المؤلف ،بقضايا حق المؤلف المستجدة والتحديات الجديدة.

ناقش على
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون على دراية بقضايا حق المؤلف الحالية التي تُ َ
فضال عن التحديات الجديدة الناشئة عن استخدام مصنفات محمية بحق
المستوى الدولي
ً
المؤلف في البيئة الرقمية.
أبرز عناصر البرنامج

•قانون حق المؤلف :لمحة عامة عن الصكوك الوطنية والدولية واإلقليمية ،والقضايا
والتطورات الراهنة
•لمحة عامة عن حق المؤلف في الويبو :اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق
المجاورة ،وغيرها
•تقارير البلدان
•المبادئ العامة لقانون حق المؤلف
•مقدمة عن إدارة الحقوق الجماعية في المملكة المتحدة
•تنفيذ معاهدة مراكش
•معاهدة مراكش واحتياجات األشخاص ضعاف البصر
•تنفيذ معاهدة بيجين
•حقوق فناني األداء السمعي البصري ،بيجين وما بعدها
•فناني األداء السمعي البصري في المملكة المتحدة وأوروبا وباقي العالم ومسألة عدم
المساواة بين حقوق فناني األداء
•حقوق الناشرين ومصالحهم  -األساس القانوني والقضايا وممارسة الترخيص
•إلى إدارة الحقوق الجماعية في قطاع النشر
•المصنفات األدبية والمسرحية  -األساس القانوني وممارسة الترخيص
•التعليم والبحث :الوصول إلى المصنفات المحمية بحق المؤلف
•العالقة بين المؤلف والوكيل والناشر
•حق اإلقراض العام :منظور دولي
•حقوق منتجي األفالم والتلفزيون ومصالحهم
•حق المؤلف والبلدان النامية
•المصنفات الموسيقية – األساس القانوني والقانون
•مدخل إلى جمعية حقوق األداء الموسيقي – اإلدارة الجماعية لحقوق الملحنين ومؤلفي
األغاني ومصالحهم
•الموسيقيون  -الحقوق على صعيد الممارسة
•حقوق ناشري الموسيقى ومصالحهم
•حقوق مؤلفي األغاني والملحنين
•أثر التغيير السياسي واالجتماعي على سياسة حق المؤلف
•التداخل بين حق المؤلف والعالمات التجارية والتصاميم
•المصنفات الفنية – األساس القانوني والقضايا وممارسة الترخيص
•الحقوق في البرمجيات وبرامج الحاسوب
•محكمة حق المؤلف – الوظائف والممارسة
•مسار اإلنفاذ في المملكة المتحدة
•مدخل إلى ترويج وحماية صناعة الموسيقى البريطانية
•حقوق النسخ وعمل وكالة ترخيص حق المؤلف ()CLA
•مسار اإلنفاذ في المملكة المتحدة  -األوامر الزجرية والتعويض عن األضرار في انتهاكات
حق المؤلف – اإلجراءات المدنية مقابل اإلجراءات الجنائية ،ودور المحاكم ومحكمة شؤون
الملكية الفكرية ومحكمة الدعاوى الصغيرة
المسجلة البريطانية – مدخل إلى ترويج وحماية صناعة الموسيقى
•صناعة الموسيقى
ّ
البريطانية
•منظور السلطة القضائية
•جمعية الصور المتحركة :نهج متعدد األوجه لحماية المحتوى
•مقدمة عن جمعية األداء الفونوغرافي المحدودة ( - )PPLاإلدارة الجماعية لحقوق فناني
األداء والمنتجين
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لغة التدريب

الجمهور المستهدف

•دور الحكومة :إدارة السياسة الدولية وعمل الملحقين بالملكية الفكرية
•دور الحكومة :وضع السياسات ومشاركة األطراف المعنية في حق المؤلف
•عالم رائع جديد :القضايا الوطنية والدولية واإلقليمية الحالية في سياق شبكة اإلنترنت ،بما
في ذلك المحتوى الذي ينتجه المستخدمون
•إدارة حقوق البي بي سي في البيئة الرقمية
•حق المؤلف والذكاء االصطناعي
•تقرير المشروع

اإلنكليزية

كبار مسؤولي حق المؤلف من الوزارات المعنية أو مكاتب حق المؤلف

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة ( ،)DL-201يرجى التسجيل على الموقع
التاليhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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لندن (المملكة المتحدة) ،أسبوعان في سبتمبر 2019

برنامج التطوير المهني



. .18دورة تدريبية عن المؤشرات الجغرافية باالشتراك بين الويبو ومركز جورجيا الوطني للملكية
الفكرية ،جورجيا
مقدمة
أهداف الدورة

تقدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع مركز جورجيا الوطني للملكية الفكرية
ّ
( )SAKPATENTIلصالح البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف المسؤولين المعنيين بالترويج للمنتجات الوطنية التي ترتبط
تُ َّ
جودتها بمنشئها .وتهدف أيضا إلى إبراز أهمية المؤشرات الجغرافية في استراتيجيات التوسيم.
وفي نهاية الدورة ،سيكون المشاركون على دراية بكيفية التعامل مع المؤشرات الجغرافية
باعتبارها واحدة من أنظمة الترويج للمنتجات الوطنية التي ترتبط جودتها بمنشئها.

أبرز عناصر البرنامج

•مفهوم المؤشرات الجغرافية من خالل األمثلة
•مدخل إلى األنظمة المختلفة لحماية المؤشرات الجغرافية :نظام العالمات التجارية ونظام
الحماية الخاص
•التقارير القطرية :األنظمة المختلفة لحماية المؤشرات الجغرافية :نظام العالمات التجارية
والنظام الفريد
•اإلطار الدولي لحماية المؤشرات الجغرافية
•قضايا المؤشرات الجغرافية قيد المناقشة في إطار منظمة التجارة العالمية :مناقشة بشأن
أنظمة التسجيل وتوسيع نطاق الحماية ليشمل منتجات أخرى
•تمارين عن احتمال الخلط بين العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية
•حماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية
•إدارة المؤشرات الجغرافية
•المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية
•تمارين على أنظمة الحماية المختلفة للمؤشرات الجغرافية في إطار النظام الخاص ونظام
العالمات التجارية
•زيارة دراسية
•المؤشرات الجغرافية كأداة للترويج للمنتجات التي ترتبط جودتها بمنشئها :حالة جورجيا
•القيمة االقتصادية والبيئية واالجتماعية للمؤشرات الجغرافية
•المؤشرات الجغرافية واستراتيجيات التوسيم
•آليات ضبط جودة المؤشرات الجغرافية
•تمارين على تكاليف المؤشرات الجغرافية ومزاياها
•كيف يمكن إقامة هيئة ناجحة معنية بمؤشر جغرافي؟

الجمهور المستهدف

•مسؤولون من مكاتب الملكية الفكرية والوزارات المعنية
•مسؤولون من المؤسسات العامة المكلفة بالترويج للمنتجات الوطنية التي ترتبط جودتها
بمنشئها

لغة التدريب

اإلنكليزية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (،)DL-302
يرجى التسجيل على الموقعhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

جورجيا ،أسبوع واحد في سبتمبر 2019
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. .19دورة تدريبية مشتركة بين الويبو والمكتب النرويجي للملكية الصناعية بشأن إجراءات
البراءات ،أوسلو (النرويج)
مقدمة
أهداف الدورة

تقدم هذه الدورة التدريبية باالشتراك بين الويبو والمكتب النرويجي للملكية الصناعية ()NIPO
َّ
لصالح فاحصي البراءات.

قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف فاحصي البراءات فيما يتعلق بالمسائل الرئيسية إلجراءات
تُ َّ
البراءات.

وتهدف الدورة التدريبية إلى المساهمة في تطوير الكفاءات لدفع االبتكار المحلي والنمو
االقتصادي.

أبرز عناصر البرنامج

وفي نهاية الدورة ،سيتمكن المشاركون من إجراء عمليات بحث وفحص للبراءات باستخدام موارد
البحث القائمة على اإلنترنت ،وقادرين على إصدار نتائج فحص أعلى جودة لطلبات البراءات،
وفهم أعمق لمسائل البراءات.
البنود العامة
•الغرض من نظام البراءات
•جودة البراءات
•اإلطار القانوني الدولي للبراءات
•معاهدة التعاون بشأن البراءات ()PCT
•اإليداع اإللكتروني والتعامل مع حاالت اإليداع
البنود الخاصة
•التكنولوجيا الصديقة للبيئة
•التكنولوجيا الحيوية
•براءات البرمجيات

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

فحص البراءة
•مقدمة في فحص البراءات
•البحث في البراءات ،الحد األدنى من وثائق معاهدة التعاون بشأن البراءات
•البحث القائم على البيانات باستخدام قواعد البيانات المجانية
•تقييم األهلية للبراءة
•تقييم الجدة والخطوة االبتكارية
اإلنكليزية

فاحصو البراءات.

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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أوسلو (النرويج) ،أسبوع واحد في أكتوبر 2019

برنامج التطوير المهني



 ..20دورة تدريبية عن إدارة أصول الملكية الفكرية واالنتفاع التجاري بها ،باالشتراك بين الويبو
واإلدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين ،جمهورية الصين الشعبية
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم هذه الدورة التدريبية باالشتراك بين الويبو واإلدارة الوطنية للملكية الفكرية في جمهورية
تُ َّ
الصين الشعبية ( )CNIPAوالمركز الصيني للتدريب على الملكية الفكرية (.)CIPTC

قدم الدورة لتعزيز مهارات المسؤولين من مؤسسات البحث والتطوير والهيئات العامة المعنية
تُ َّ
بإدارة وتطوير الملكية الفكرية .وترمي الدورة إلى مساعدتهم في فهم شتى الخطوات التي تؤدي
ً
فعاال ،وتقدم رؤى لفهم المسار الذي يؤدي
تجاريا
استغالال
إلى استغالل أصول الملكية الفكرية
ً
ً
إلى االبتكار الناجح ،من األفكار األولية إلى االستغالل التجاري.
وفي نهاية الدورة التدريبية ،سيكون المشاركون على دراية بكيفية استخدام تقنيات إلدارة أصول
ً
تجاريا على نحو فعال.
الملكية الفكرية وتقييمها واستغاللها
•دور الحكومة في مجال االبتكار والملكية الفكرية :التجربة الصينية
•أساسيات االبتكار :االبتكارات التكنولوجية وغير التكنولوجية
•مركز االبتكار المحلي
•إدارة الملكية الفكرية باعتبارها استراتيجية نمو لنجاح األعمال :التجربة الصينية
•التجربة الوطنية في إدارة التكنولوجيا :التجربة الصينية
•حلقة عمل عن الشراكة بين الجامعات والصناعة :االبتكار ونقل التكنولوجيا
•ميزات محددة لتسويق الملكية الفكرية
•تدقيق الملكية الفكرية والمحاسبة :نهج عملي
•حلقة عمل عن توسيم الملكية الفكرية
•تقييم الملكية الفكرية :نهج عملي
•استراتيجيات تسويق الملكية الفكرية لرواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا
ً
تجاريا
•حلقة عمل وتمارين محاكاة عن ترخيص الملكية الفكرية واستغاللها
•تكنولوجيا المصدر المفتوح والنفاذ المفتوح والنقل المفتوح واالنتفاع التجاري بالملكية
الفكرية

اإلنكليزية
ً
•مسؤولون من الكيانات العامة المعنية بإدارة الملكية الفكرية أو باستغاللها تجاريا أو بكليهما
•مسؤولون من الوزارات المعنية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية أو نقل التكنولوجيا

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن إدارة الملكية الفكرية ( ،)DL-450يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

جمهورية الصين الشعبية ،أسبوع واحد في أكتوبر 2019
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 ..21دورة تدريبية حول البحث عن البراءات وفحصها لبلدان آسيا ،باالشتراك بين الويبو والهند،
دلهي (الهند)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

تُ َّ
نظم الويبو هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع معهد راجيف غاندي الوطني إلدارة الملكية الفكرية
( )RGNIIPMلصالح فاحصي البراءات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (.)ASPAC

قدم الدورة لتعزيز المعارف والمهارات التقنية لدى فاحصي البراءات من منطقة آسيا والمحيط
تُ َّ
الهادئ في استخدام محركات البحث عن البراءات عبر اإلنترنت ولتزويد فاحصي البراءات بالتقنيات
الجديدة لفحص البراءات من أجل تحسين تقييم طلبات البراءات في المجاالت الكيميائية
والمتصلة بالكيمياء.

وفي نهاية الدورة ،سوف يكون المشاركون قادرين على إجراء البحث والفحص فيما يخص
معين باستخدام األدوات المتاحة للجمهور على شبكة اإلنترنت،
االختراعات المتصلة بمجال براءات َّ
وتقييم الجدة والنشاط االبتكاري فيما يتعلق باالختراعات في المجاالت الكيميائية والمتصلة
بالكيمياء.
•إجراءات فحص البراءات في الهند
•معاهدة التعاون بشأن البراءات
•التصنيف الدولي للبراءات وتمارين ذات صلة
•مدخل إلى تقنيات البحث عن البراءات
•تقييم الجدة (تمرين)
•تقييم الجدة في المجاالت الكيميائية والمتصلة بالكيمياء
•تقييم النشاط االبتكاري (تمرين)
•تقييم النشاط االبتكاري في المجاالت الكيميائية والمتصلة بالكيمياء
•تقييم التطبيق الصناعي (تمرين)
•تقييم التطبيق الصناعي في المجاالت الكيميائية والمتصلة بالكيمياء
•تقييم وحدة االبتكار (تمرين)

اإلنكليزية

فاحصو البراءات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301يرجى التسجيل على الموقع التالي:
https://welc.wipo.int/index_ar.php

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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دلهي (الهند) ،أسبوع واحد في نوفمبر 2019

برنامج التطوير المهني



 ..22دورة تدريبية مشتركة بين الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية بشأن قانون العالمات
التجارية وفحصها ،دايجون (جمهورية كوريا)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم الويبو هذه الدورة التدريبية باالشتراك مع المعهد الدولي للتدريب في مجال الملكية
تُ ِّ
الفكرية ( )IIPTIالتابع لمكتب كوريا للملكية الفكرية ( ،)KIPOلصالح البلدان النامية.

قدم الدورة لتعزيز مهارات ومعارف مسؤولي العالمات التجارية في مكاتب الملكية الفكرية
تُ َّ
والمؤسسات العامة والوزارات ذات الصلة عن طريق مناقشة القضايا واإلجراءات الخاصة
بالعالمات التجارية.
وفي نهاية الدورة ،سيكون مسؤولو العالمات التجارية المشاركون على دراية بالقضايا الحالية في
مجال العالمات التجارية.
•نظرة شاملة إلى قضايا العالمات التجارية الراهنة
•مكتب كوريا للملكية الفكرية والتقاضي بشأن الملكية الفكرية ومجلس الطعون
•نظام العالمات التجارية في جمهورية كوريا
•التميز ومتطلبات تسجيل العالمة التجارية – تصنيفات العالمات/المعنى الثانوي
•المشهد الدولي للعالمات التجارية
•نظام مدريد
•تصنيفا نيس وفيينا
•العالقة بين العالمات التجارية والتصاميم وحق المؤلف
•احتمال الخلط
•العالمات ذائعة الشهرة
•دراسات إفرادية عن العالمات الثالثية األبعاد
•العالمات غير التقليدية :قضايا راهنة
•العالمات التجارية واإلنترنت :قضايا راهنة
•التشابه في العالمة والسلع/الخدمات
•استخدام المؤشرات الجغرافية في الترويج للمنتجات الوطنية
•االعتراض على العالمات
•نظام الطعن في العالمات التجارية والمحاكمة والتقاضي في كوريا
•تمارين عملية ودراسات إفرادية عن فحص العالمات التجارية

اإلنكليزية

فاحصو العالمات التجارية

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (،)DL-302
يرجى التسجيل على الموقعhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)

دايجون )جمهورية كوريا( ثمانية أيام في نوفمبر 2019
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 ..23دورة تدريبية عن العالمات التجارية ،باالشتراك بين الويبو واإلدارة الوطنية للملكية الفكرية
في الصين (جمهورية الصين الشعبية)
مقدمة
أهداف الدورة

أبرز عناصر البرنامج

لغة التدريب

الجمهور المستهدف

قدم هذه الدورة التدريبية باالشتراك بين الويبو واإلدارة الوطنية للملكية الفكرية في جمهورية
تُ َّ
الصين الشعبية ( )CNIPAوالمركز الصيني للتدريب على الملكية الفكرية (.)CIPTC

قدم الدورة لتعزيز مهارات مسؤولي العالمات التجارية من مكاتب الملكية الفكرية والهيئات
تُ َّ
العامة والوزارات المعنية ،من خالل فحص قضايا وإجراءات العالمات التجارية.

وفي نهاية الدورة التدريبية ،سيكون مسؤولو العالمات التجارية المشاركون على دراية بالقضايا
الراهنة في مجال العالمات التجارية.
•نظرة شاملة إلى قضايا العالمات التجارية الراهنة
•نظام العالمات التجارية في الصين
•التميز ومتطلبات تسجيل العالمة التجارية – تصنيفات العالمات/المعنى الثانوي
•المشهد الدولي للعالمات التجارية
•نظام مدريد
•تصنيفا نيس وفيينا
•العالقة بين العالمات التجارية والتصاميم وحق المؤلف
•احتمال الخلط
•العالمات ذائعة الشهرة
•دراسات إفرادية عن العالمات الثالثية األبعاد
•العالمات غير التقليدية :قضايا راهنة
•العالمات التجارية واإلنترنت :قضايا راهنة
•التشابه في العالمة والسلع/الخدمات
•استخدام المؤشرات الجغرافية في الترويج للمنتجات الوطنية
•االعتراض على العالمات
•نظام الطعن في العالمات التجارية والمحاكمة والتقاضي في الصين
•تمارين عملية ودراسات إفرادية عن فحص العالمات التجارية

اإلنكليزية

فاحصو العالمات التجارية ومسؤولو العالمات التجارية من الوزارات المعنية.

دورة التعلم عن بعد المطلوبة

الدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (،)DL-302
يرجى التسجيل على الموقعhttps://welc.wipo.int/index_ar.php :

آخر موعد للتسجيل

لالطالع على المستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/professional_training/

المكان والتاريخ (المدة)
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بيجين (جمهورية الصين الشعبية) ،أسبوع واحد في نوفمبر 2019

برنامج التعلم عن بعد

معلومات عامة عن برنامج التعلم عن بعد
 .1األهداف

من خالل تسخير التكنولوجيا لتيسير إتاحة البرامج األكاديمية عن بعد،
يرمي برنامج التعلم عن بعد ألكاديمية الويبو إلى تعزيز إمكانية النفاذ
إلى المعارف الخاصة بالملكية الفكرية على نطاق عالمي من خالل
إتاحتها للجميع بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية االجتماعية
واالقتصادية أو قطاع الصناعة أو المجموعة اللغوية.
 .2الخلفية

اعتمدت أكاديمية الويبو ،في عام  ،1999التعلم عن بعد كنهج تدريس
مبتكر سخرت من خالله إمكانات اإلنترنت لتوسيع واليتها التعليمية.
ومنذ إطالق األكاديمية ،اتبع نحو  550 000شخص من شتى أنحاء العالم
دورة تعلم عن بعد أو أكثر من الدورات التي توفرها الويبو.

 .3مجال التدريب ونطاقه

شددت أكاديمية الويبو كثيراً على استيعاب منهجيات وأساليب
التدريس التي تكمل عملية التعلم اإللكتروني :وخاصة أسلوب "بلوم"
(تصنيف األهداف التعليمية) .وهو تقنية مستمدة من علم النفس
السلوكي المعرفي الذي يع ّلم األشخاص "التذكر والفهم والتطبيق
والتحليل والتقويم واالبتكار" .ويستند التصميم التعليمي لمضمون
الدورة إلى الجامعة المفتوحة للمملكة المتحدة" :أنت تدرس وتسأل
وتقدر وتقيم" قدرة المتعلمين على التطبيق وأداء مهام خالل فترات
مختلفة .واالستخدام الجامع بين هذين النظامين ييسر النقل الفعال
للمعلومات والمعارف بين المعلمين والمتعلمين في البيئة االفتراضية.
وتقيم أكاديمية الويبو شبكات مع مؤسسات أخرى تشارك في تدريس
الملكية الفكرية من خالل برنامج التعلم عن بعد بغية الجمع بين
المعارف الجوهرية والخبرات التربوية في تصميم الدورات وإعدادها.
وتمكن الشراكات مع الجامعات في شتى أنحاء العالم أكاديمية الويبو
من تحديد مجموعات أساسية من الخبراء يتولون مهمة وضع وإثراء
مضمون الدورات من خالل مواد تعليمية إقليمية ووطنية.
وتشمل الدورات المقدمة عن طريق التعلم عن بعد دورات عامة
للتعلم الذاتي ،ودورات متقدمة يديرها المعلم ،ودورات تجمع بين
التعلم عبر اإلنترنت والتعلم التقليدي (أي نهوج التعلم المختلطة).
وتغطي دورات أكاديمية الويبو للتعلم عن بعد جميع جوانب الملكية
الفكرية .ويتسنى للمتعلمين والمعلمين التفاعل عند االقتضاء خالل
الدورات إذ يمكنهم التواصل عبر منتديات مناقشة شبكية وعبر البريد
اإللكتروني .ويتمتع المعلمون بأدوات تفاعل خاصة بهم تتيح لهم
تصحيح االختبارات ومساعدة المتعلمين في حال واجهوا أية صعوبات
خالل الدورة.
وأكاديمية الويبو هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم دورات على
اإلنترنت في مجال الملكية الفكرية بأكثر من سبع لغات مع مجموعة
من األدوات لدعم المتعلم .ومن المزايا الفريدة لبرنامج الويبو للتعلم
عن بعد التركيز على التنوع اللغوي والدعم األكاديمي واإلداري على
اإلنترنت .وتتاح اآلن الدورة التمهيدية ( )DL-001والدورة العامة
بشأن الملكية الفكرية ( )DL-101وكذلك معظم الدورات المتقدمة
باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة (العربية والصينية واإلنكليزية
والفرنسية والروسية واإلسبانية) وكذلك البرتغالية ،وتجرى حالياً
ترجمتها إلى لغات أخرى.
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وتضم الدورات العامة للتعلم الذاتي ما يلي:
•الدورة التمهيدية بشأن الملكية الفكرية ()DL-001
•الدورة العامة عن الملكية الفكرية ( ،)DL-101وقد أصبحت
متاحة في أنساق ميسرة لفائدة األشخاص المكفوفين أو
معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات
•مدخل إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ()DL-101-PCT
•بانوراما الملكية الفكرية ()DL-IP PANORAMA
•أساسيات حق المؤلف والحقوق المجاورة ()DL-150
•أساسيات العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والمؤشرات الجغرافية ()DL-160
•أساسيات البراءات ()DL-170
فتضم ما يلي:
وأما الدورات المتقدمة التي يديرها المعلمون
ّ
ّ
•دورة متقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة ()DL-201
•دورة متقدمة عن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية
وأشكال التعبير الثقافي التقليدي ()DL-203
•مدخل إلى نظام حماية األصناف النباتية الجديدة
()DL-205-UPOV
•دورة متقدمة عن البراءات ()DL-301
•دورة متقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والمؤشرات الجغرافية ()DL-302
•دورة متقدمة عن فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي
النباتات ()DL-305-UPOV
•دورة متقدمة عن إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد
الويبو ()DL-317
•دورة متقدمة بشأن البحث عن المعلومات المتعلقة
بالبراءات ()DL-318
•دورة متقدمة عن أساسيات صياغة البراءات ()DL-320
•دورة متقدمة عن إدارة الملكية الفكرية ()DL-450
•دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق
المجاورة لرجال القانون ()DL-501
•دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق
المجاورة ألصحاب الحقوق ()DL-502
•دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق
المجاورة لمنظمات اإلدارة الجماعية ()DL-503
•دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق
المجاورة لصناع السياسات ()DL-506
•دورة متقدمة عن ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات
المفتوحة المصدر ()DL-511
•دورة تنفيذية بشأن تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا واالبتكارات
الطبية ()DL-701
•الملكية الفكرية من أجل معلمي الشباب ()IP4Teachers
وتشمل الدورات التي تعتمد على نهوج التعلم المختلطة وتجمع بين
التعلم عبر اإلنترنت والتدريب التقليدي:
•دورة دولية متقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية
•دورة عن أثر الملكية الفكرية  -شهادة عن المعارف العامة
بشأن الملكية الفكرية للمعلمين
•الملكية الفكرية وعلوم الحياة للمشاركين في برنامج لوريال -
اليونيسكو للنساء في العلوم

برنامج التعلم عن بعد



التعليم القضائي المستمر بشأن الملكية الفكرية
•الدورة العامة بشأن الملكية الفكرية للقضاة ()DL-JD101
وتضم الدورات التجريبية* الجديدة ما يلي:
ّ
•دورة متقدمة عن حق المؤلف للمهنيين السينمائيين
•إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ()DL-303
•مدخل إلى نظام مدريد ()DL-MADRID
*الدورات التجريبية غير مفتوحة لاللتحاق العادي.
 .4المعلمون

يدعم معلمون داخليون ،يساندهم نحو  300خبير خارجي في
مجال الملكية الفكرية ،جميع الدورات المتقدمة والمتخصصة
المذكورة أعاله.
 .5تقسيم الدورة

تنقسم كل دورة إلى وحدات تسبقها قائمة بالمحصالت التعليمية.
وتقدم تلك المحصالت التعليمية تفاصيل المهارات التي ينبغي
أن يهدف المشاركون إلى اكتسابها بعد استكمال كل وحدة .وتُو َّزع
أدوات تقييم ذاتي استراتيجياً في كل وحدة لمساعدة المتعلمين على
تقييم معارفهم وتقدمهم وقدرتهم على تطبيق ما عرضته الدورة من
مفاهيم ووقائع.
 .6تدريس حيوي لقضايا الملكية الفكرية
الراهنة واحتياجات المتعلم

كيف الدورات حسب االحتياجات الحيوية للمتعلمين ،وتشمل الحاالت
ت ُ َّ
والقرارات البارزة والمعاهدات المبرمة في المجال ذي الصلة.
 .77الجمهور المستهدف

إن دورات أكاديمية الويبو للتعلم عن بعد متاحة لمجموعة متنوعة
ّ
من المستخدمين النهائيين ،بدءاً من المهنيين في هذا المجال

ووصوالً إلى المبدعين والمهتمين بالملكية الفكرية بوجه عام.
وإضافة إلى موظفي مكاتب الملكية الفكرية ،يمكن لمجموعات
أخرى كالمحامين ووكالء البراءات والمهندسين والفنانين وفناني
األداء واالقتصاديين والصحفيين وأصحاب األعمال وطالب الجامعات
االنتفاع بدورات األكاديمية المخصصة التي تتناول قضايا عامة
وخاصة في مجال الملكية الفكرية.
وتماشيا مع التزامات الويبو في مسائل النفاذ ،ستقدم األكاديمية
رسميا دورات التدريب الميسرة في مجال الملكية الفكرية ()AIPT
الموجه لفائدة األشخاص المكفوفين أو معاقي البصر
ضمن برنامجها
ّ
أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات .ويمكن حاليا االلتحاق
ميسر بجميع لغات
بالدورة العامة عن الملكية الفكرية ( )DL-101بنسق ّ
األمم المتحدة (العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية
واإلسبانية) وكذلك البرتغالية .وستتاح دورات متقدمة أخرى تدريجياً
ميسرة.
بأنساق ّ
 .8المؤسسات الشريكة

بعد زيادة الطلب على المعرفة في مجال الملكية الفكرية من الجمهور
المستهدف الصيني ،وقعت األكاديمية اتفاق تعاون في عام  2016مع
مركز الصين للتدريب في مجال الملكية الفكرية ( )CIPTCوالمكتب
الكم
الحكومي الصيني للملكية الفكرية ( )SIPOلتسهيل استيعاب ّ
الكبير من طلبات النفاذ إلى الدورات .ومنذ عام  ،2017تقدم النسخة
الصينية من دورات التعلم عن بعد من داخل الصين بذات المعايير
المطبقة في األكاديمية وبلغات األمم المتحدة الخمس األخرى.
ّ
وكذلك وقعت أكاديمية الويبو مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني
للملكية الصناعية في البرازيل ( )INPI-Brazilعام  ،2017ونقلت إدارة
دورات التعلم عن بعد باللغة البرتغالية في مجال الملكية الصناعية إلى
معهد (.)INPI-Brazil
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 .9التسجيل

ُ
مسار
واجهة التسجيل والدفع الخاصة باألكاديمية ()ARPI
تيسر
َ
ِ
التسجيل؛ وهي نظام إلكتروني يُم ّكن الطالب المحتملين من االلتحاق
بالدورات ورصد حالة طلباتهم.
 .10التقييم

ُوضعت عملية تقييم الطالب في برنامج التعلم عن بعد بحيث تختبر
قدرة الطالب على تطبيق الوقائع والمفاهيم المدرسة خالل الدورة.
وتشمل اختبارا نهائيا واحدا (قد يكون موضوعا إنشائيا أو أسئلة متعددة
الخيارات) يخوضه المشاركون عبر منصة إدارة التعلم ألكاديمية الويبو.
ويُسمح للطالب بخوض االختبار النهائي خالل فترات زمنية متعددة
تتراوح بين خمس ساعات وعشرة أيام ،بحسب الدورة ،قبل تحميل
إجاباتهم عبر نظام إدارة التعلم ،ليصححها المعلمون المخصصون.
 .11الرسوم الدراسية

تقدم كل الدورات العامة للتعلم الذاتي مجانا .وتحدد رسوم
التسجيل في الدورات المتقدمة بحسب بلد جنسية المشارك وفقا
للجدول التالي:
الطالب

البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
البلدان الصناعية
المهنيون

البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
البلدان الصناعية
األكاديميون

البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
البلدان الصناعية

المسؤولون الحكوميون (بما في ذلك مكاتب الملكية الفكرية)
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
البلدان الصناعية

وللحصول على قائمة محدثة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي يمكن لمواطنيها دفع رسوم مخفضة،
يرجى زيارة موقع أكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.
html
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 40دوالرا أمريكيا

 200دوالر أمريكي

 60دوالرا أمريكيا

 320دوالرا أمريكيا

 40دوالرا أمريكيا

 200دوالر أمريكي
ً
مجانا

 200دوالر أمريكي

برنامج التعلم عن بعد



دورات عامة للتعلم الذاتي عن بعد
. .1الدورة التمهيدية بشأن الملكية الفكرية ()DL-001
الوصف

تهدف هذه "الدورة التمهيدية" إلى تزويد المشاركين بمعلومات عن الجوانب األساسية التالية
للملكية الفكرية :حق المؤلف والحقوق المجاورة ،والعالمات التجارية ،والبراءات ،والمؤشرات
الجغرافية ،والتصاميم الصناعية .وتعرض على المشاركين قضايا معاصرة تؤثر في مجال الملكية
الفكرية مثل أصناف النباتات الجديدة ،والمنافسة غير المشروعة ،وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية،
والقضايا الناشئة في مجال الملكية الفكرية.
ُ
ً
استراتيجيا في كل من الوحدات االثنتي عشرة لمساعدة المشاركين
وأدرجت أدوات تقييم ذاتي
على تقييم معارفهم واختبار قدرتهم على تطبيق المفاهيم والحقائق األساسية التي ُق ِّدمت في
الدورة.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  12وحدة تهدف إلى مساعدة المشاركين على إذكاء معارفهم عن مفاهيم
الملكية الفكرية العامة خطوةً خطوة:
•الوحدة  :1مدخل إلى الملكية الفكرية
•الوحدة  :2لمحة عامة عن الملكية الفكرية
•الوحدة  :3حق المؤلف
•الوحدة  :4الحقوق المجاورة
•الوحدة  :5العالمات التجارية
•الوحدة  :6المؤشرات الجغرافية
•الوحدة  :7التصاميم الصناعية
•الوحدة  :8البراءات
•الوحدة  :9األصناف النباتية الجديدة
•الوحدة  :10المنافسة غير المشروعة
•الوحدة  :11إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
•الوحدة  :12القضايا الناشئة في مجال الملكية الفكرية – الملكية الفكرية والتنمية

المدة

يمكن للمشاركين االطالع على المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
ً
تقريبا.
التقديرات إلى أنه يمكن االطالع على مواد الدورة في غضون ثالث ساعات

االختبار النهائي

ال يوجد اختبار نهائي لهذه الدورة .ولكن تتضمن كل وحدة مجموعة من أسئلة التقييم الذاتي التي
تشجع المتعلم على االلتحاق بالدورة التالية ،وهي الدورة العامة عن الملكية الفكرية (.)DL-101

الجمهور المستهدف

تستهدف هذه الدورة األفراد الذين يسعون إلى الحصول على لمحة عامة عن أساسيات الملكية
الفكرية.

التسجيل

لغة التدريس

الرسوم الدراسية

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على https://welc.wipo.int/acc
ً
حاليا باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة (العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية
الدورة متاحة
والروسية واإلسبانية) والبرتغالية.
تتاح هذه الدورة مجانا.
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. .2الدورة العامة عن الملكية الفكرية ()DL-101
الدورة متاحة في أنساق ميسرة لفائدة األشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

الوصف

المقدمة في الدورة التمهيدية عن الملكية الفكرية (.)DL-001
تستند هذه الدورة إلى المفاهيم ُ
ً
تعمقا عن أساسيات قانون الملكية الفكرية ،وهي دورة
وتقدم إلى المشاركين لمحة عامة أكثر
ً
تقدما بشأن دراسة مجاالت محددة من قانون الملكية الفكرية.
أساسية لاللتحاق بدورات أكثر
ُ
ً
استراتيجيا في كل وحدة لمساعدة المشاركين على تقييم معارفهم
وأدرجت أدوات تقييم ذاتي
واختبار قدرتهم على تطبيق المفاهيم والحقائق األساسية التي ُق ِّدمت في الدورة.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  12وحدة تُ ختتم باختبار نهائي:
•الوحدة  :1مدخل إلى الملكية الفكرية
•الوحدة  :2حق المؤلف
•الوحدة  :3الحقوق المجاورة
•الوحدة  :4العالمات التجارية
•الوحدة  :5المؤشرات الجغرافية
•الوحدة  :6التصاميم الصناعية
•الوحدة  :7البراءات
•الوحدة  :8معاهدات الويبو
•الوحدة  :9المنافسة غير المشروعة
•الوحدة  :10حماية األصناف النباتية الجديدة
•الوحدة  :11ملخص ومناقشة بشأن حقوق الملكية الفكرية
•الوحدة  :12الملكية الفكرية والتنمية – أجندة الويبو للتنمية
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات ُيبدي فيها
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
المشاركون مستوى

التدريس

االختبار النهائي

قدم دعم أكاديمي طوال الدورة ويمكن للمتعلمين طرح أسئلة موضوعية على المعلمين عبر
ُي َّ
اإلنترنت.

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة على مجموعة أسئلة متعددة الخيارات .ويعطى المشاركون
فترة زمنية محددة لخوض االختبار وتسليمه على اإلنترنت.

وسيحصل المشاركون على تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة إلكترونية تفيد بإتمام
الدورة.

الجمهور المستهدف

موجه إلى العاملين أو الذين سيعملون في مجال إدارة حقوق الملكية الفكرية.
هذه الدورة
َّ
وتكتسي أهمية بالنسبة إلى األشخاص الذين يسعون إلى اكتساب معرفة عامة بالملكية الفكرية
أشكاال مختلفة من الملكية الفكرية ويودون التعمق في اإلدارة
واألشخاص الذين ينتجون
ً
والحماية الفعالتين لحقوق الملكية الفكرية.

لغة التدريس

الدورة متاحة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة (العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية
وتقدم مكاتب الملكية الفكرية الوطنية المعنية الدورة بلغات
والروسية واإلسبانية) والبرتغالية.
ّ
مثل البلغارية والكمبودية والكرواتية والجورجية والتايلندية الفييتنامية.

المدة

التسجيل

الرسوم الدراسية
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درس الدورة على مدار ستة أسابيع .وتشير التقديرات إلى أنه يمكن دراسة المواد الخاصة بهذه
تُ َّ
ً
تقريبا على مدار األسابيع الستة.
الدورة في  55ساعة

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

وتقدم الدورة  DL-101أيضا باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة والبرتغالية بأنساق ميسرة
ّ
لفائدة األشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
تتاح هذه الدورة مجانا.

برنامج التعلم عن بعد



. .3دورة تمهيدية – مدخل إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( )DL-101-PCT
الوصف

هذه الدورة دورة أساسية متخصصة وضعها خبراء الويبو عن معاهدة التعاون بشأن
البراءات .وتهدف إلى تزويد المشاركين بمقدمة ونظرة عامة عن معاهدة التعاون بشأن
أي النظام الذي ييسر التسجيل الدولي للبراءات .وصممت الدورة للتعلم الذاتي،
البراءاتْ ،
كي يتسنى للمشاركين االطالع على المواد الدراسية بحسب الوتيرة التي تناسبهُ .
وأدرجت
ً
استراتيجيا في كل وحدة لمساعدة المشاركين على تقييم معارفهم
أدوات تقييم ذاتي
واختبار قدرتهم على تطبيق المفاهيم والحقائق األساسية التي ُق ِّدمت في الدورة.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  14وحدة.

االختبار النهائي

تنطوي هذه الدورة على أسئلة رسمية لقياس تحقق أهداف التعلم ،ولكن ال يوجد اختبار نهائي.

الشهادة
المدة

•الوحدة  :1ما هي معاهدة التعاون بشأن البراءات؟
•الوحدة  :2أسباب استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات
•الوحدة  :3إعداد طلب الحماية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات
•الوحدة  :4إيداع طلب بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات
•الوحدة  :5الخدمات اإللكترونية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات
•الوحدة  :6وكالء البراءات والممثلون المشتركون
•الوحدة  :7تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
•الوحدة  :8النشر الدولي
•الوحدة  :9الفحص التمهيدي الدولي
•الوحدة  :10دخول المرحلة الوطنية
•الوحدة  :11اإلجراءات الخاصة بالمرحلة الدولية
•الوحدة  :12إجراءات االختراعات في مجال التكنولوجيا الحيوية
•الوحدة  :13إطالع الغير على ملف طلب مودع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات
•الوحدة  :14آفاق معاهدة التعاون بشأن البراءات

يحصل المشاركون على شهادة إلكترونية بعد إتمامهم ألسئلة الدورة.
يمكن للمشاركين االطالع على المواد الدراسية للدورة ٌّ
كل بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
ً
تقريبا.
التقديرات إلى أنه يمكن االطالع على مواد الدورة في غضون ثالث ساعات

الجمهور المستهدف

هذه الدورة مفتوحة ألي فرد يرغب في اكتساب فهم عام لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات.

لغة التدريس

الدورة متاحة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة (العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية
والروسية واإلسبانية) وكذلك األلمانية واليابانية والكورية والبرتغالية.

التسجيل

الرسوم الدراسية

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php
تتاح هذه الدورة مجانا.
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. .4بانوراما الملكية الفكرية ()DL-IP PANORAMA
الوصف

ُص ِّممت دورة بانوراما الملكية الفكرية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على
استخدام الملكية الفكرية وإدارتها في استراتيجيات أعمالها .وقد ُأعدت الدورة باالشتراك بين
المكتب الكوري للملكية الفكرية ( ،)KIPOوجمعية النهوض باالختراع في كوريا ( ،)KIPAوالويبو
في إطار مشروع بعنوان "التطوير المشترك لمحتوى برامج التعلم عن بعد" ،وتُ رجمت الدورة منذ
ذلك الحين إلى لغات عدة.
وتدرس هذه الدورة للملكية الفكرية من منظور األعمال بالتركيز على وضع الشركات الصغيرة
ّ
والمتوسطة .وتقوم في أسلوبها التعليمي على منهج "رواية القصص" المدعوم بالتكنولوجيا
التعليمية .وتستند كل وحدة من وحدات التعليم إلى قصة فعلية عن الملكية الفكرية.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  13وحدة:
•الوحدة  :1أهمية الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛
•الوحدة  :2العالمات التجارية والتصاميم الصناعية؛
•الوحدة  :3االختراعات والبراءات؛
•الوحدة  :4األسرار التجارية؛
•الوحدة  :5حق المؤلف والحقوق المجاورة؛
•الوحدة  :6معلومات البراءات؛
•الوحدة  :7ترخيص التكنولوجيا في شراكة استراتيجية؛
•الوحدة  :8الملكية الفكرية في االقتصاد الرقمي؛
•الوحدة  :9الملكية الفكرية والتجارة الدولية؛
•الوحدة  :10التدقيق التقييمي للملكية الفكرية؛
•الوحدة  :11تقييم أصول الملكية الفكرية؛
•الوحدة  :12ترخيص العالمات التجارية؛
•الوحدة  :13قضايا الملكية الفكرية في مجال االمتيازات.

الشهادة

ال تُ َ
منح شهادة في نهاية هذه الدورة.

االختبار النهائي

ال يوجد اختبار نهائي لهذه الدورة.

المدة

يمكن للمشاركين االطالع على المواد الدراسية للدورة ُّ
كل بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
ً
تقريبا.
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة في غضون  20ساعة

الجمهور المستهدف
التسجيل
لغة التدريس
الرسوم الدراسية
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موجهة إلى الراغبين في الحصول على لمحة عامة عن أساسيات الملكية الفكرية ،وال
هذه الوحدة
َّ
سيما موظفي الشركات وطالب الجامعات الراغبين في زيادة معرفتهم باستخدام الملكية الفكرية
إلنجاح المشاريع.
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php
ً
حاليا دورة بانوراما الملكية الفكرية باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.
قدم
تُ َّ
وستشمل اللغات المستقبلية الصينية والبرتغالية والروسية وغيرها.
تتاح هذه الدورة مجانا.

برنامج التعلم عن بعد



. .5أساسيات حق المؤلف والحقوق المجاورة ()DL-150
الوصف
المضمون والبرنامج

ُصممت دورة أساسيات حق المؤلف والحقوق المجاورة ( )DL-150كدورة تحضيرية تسبق
التدريب العملي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة .وتشرح الدورة بإيجاز المبادئ
األساسية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

تشمل الدورة الموضوعات التالية ،واختبارا نهائيا وعرض شرائح ( )PowerPointيقدم ملخصا
معززا سمعيا وبصريا:
•مفهوم حق المؤلف؛
•مبادئ المصنفات ومفاهيمها؛
•حماية المضمون – الحقوق والتقييدات؛
•اتفاق تريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف؛
•الحقوق المجاورة :اتفاقية روما ،ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ،ومعاهدة
بيجين؛
•اتفاق تريبس وقضايا اإلنفاذ؛
•حق المؤلف على اإلنترنت؛
•الملكية الفكرية والتنمية – مواطن المرونة والملك العام في إطار حق المؤلف ومعاهدة
مراكش؛
•االختبار النهائي؛
•ملخص .PowerPoint

التدريس واالختبار النهائي

تقدم هذه الدورة كدورة دراسة ذاتية وتنطوي على اختبارات رسمية تسمح لكل مشارك بقياس
ّ
معارفه ومدى استيعابه في مراحل مختلفة من الدورة.

المدة

يمكن للمشاركين االطالع على المواد الدراسية للدورة ٌّ
كل بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة خالل مدة تتراوح بين  10ساعات و 12ساعة
ً
تقريبا.

الشهادة

يحصل المشاركون على شهادة إلكترونية بعد إتمامهم االختبار النهائي للدورة.

الجمهور المستهدف

ُص ِّممت هذه الدورة للمشاركين الذين يخططون لحضور مزيد من الدورات التدريبية لتطوير
معارفهم في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة .وهي مفيدة أيضا للمهنيين الراغبين في
استعراض العناصر األساسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استعراضا موجزا.

التسجيل
لغة التدريس
الرسوم الدراسية

بشدة أن يستكمل المشاركون المحتملون "الدورة العامة عن الملكية الفكرية" ()DL-101
ويوصى
ّ
قبل االلتحاق بهذه الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

قدم الدورة حاليا باللغة اإلنكليزية كدورة تجريبية .وستُ ترجم محتويات الدورة إلى العربية والصينية
تُ َّ
والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية عام .2019
تتاح هذه الدورة مجانا.
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. .6أساسيات العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية ()DL-160
الوصف

المضمون والبرنامج

تهدف دورة أساسيات العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية ()DL-160
إلى بناء المعرفة األساسية بمبادئ العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية،
وخاصة كيفية تسخير هذه الحقوق في وضع استراتيجيات الشركات ألغراض التوسيم .وهي
دورة تأهيلية مصممة لتسبق التدريب العملي على حماية العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والمؤشرات الجغرافية.
تشمل الدورة الموضوعات التالية ،واختبارا نهائيا وعرض شرائح ( )PowerPointيقدم ملخصا
معززا سمعيا وبصريا:
•دور العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية في السوق؛
•العالمات التجارية وصنع أدوات التوسيم؛
•المؤشرات الجغرافية؛
•التصاميم الصناعية؛
•الحماية من المنافسة غير المشروعة؛
•إدارة أدوات التوسيم؛
•الملكية الفكرية والتنمية  -مواطن المرونة والملك العام في إطار العالمات التجارية؛
•مجموعة األسئلة النهائية؛
•ملخص .PowerPoint

التدريس واالختبار النهائي

تقدم هذه الدورة كدورة دراسة ذاتية وتنطوي على اختبارات رسمية تسمح لكل مشارك بقياس
ّ
معارفه ومدى استيعابه في مراحل مختلفة من الدورة.

المدة

يمكن للمشارك االطالع على المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة خالل مدة تتراوح بين  10ساعات و 12ساعة
ً
تقريبا.

الشهادة

يحصل المشاركون على شهادة إلكترونية بعد إتمامهم مجموعة األسئلة النهائية للدورة.

الجمهور المستهدف

ُص ِّممت هذه الدورة للمشاركين الذين يخططون لحضور مزيد من الدورات التدريبية لتطوير
معارفهم عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية .وهي مفيدة أيضا
للمهنيين الراغبين في استعراض العناصر األساسية لحقوق الملكية الفكرية المذكورة استعراضا
موجزا.

التسجيل
لغة التدريس
الرسوم الدراسية
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بشدة أن يستكمل المشاركون المحتملون "الدورة العامة عن الملكية الفكرية" ()DL-101
ويوصى
ّ
قبل االلتحاق بهذه الدورة.
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

قدم الدورة حاليا باللغة اإلنكليزية كدورة تجريبية .وستُ ترجم محتويات الدورة إلى العربية والصينية
تُ َّ
والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية عام .2019
تتاح هذه الدورة مجانا.

برنامج التعلم عن بعد



. .7أساسيات البراءات ()DL-170
الوصف

المضمون والبرنامج

تقدم دورة أساسيات البراءات ( )DL-170وصفا موجزا لمبادئ البراءات وأثرها االقتصادي
والمسار الدولي للحماية ببراءة .وتعرض الدورة على المشاركين مراجعة ألهمية البراءات في
تسهيل نقل التكنولوجيا وتطويرها بفعالية .وهي دورة تأهيلية مصممة لتسبق التدريب العملي
على حماية االختراعات ببراءات.

تشمل الدورة الموضوعات التالية ،واختبارا نهائيا وعرض شرائح ( )PowerPointيقدم ملخصا
معززا سمعيا وبصريا:
•نظام البراءات الدولي وأثره في االقتصاد الكلي؛
•مسار إيداع طلبات البراءات؛
•أنواع حماية الملكية الفكرية باالستناد إلى أنواع االختراعات؛
•المسائل القانونية في مسار الحماية ببراءات؛
•اإلنفاذ؛
•الملكية الفكرية والتنمية – مواطن المرونة والملك العام في إطار البراءات؛
•مجموعة األسئلة النهائية؛
•ملخص .PowerPoint

التدريس واالختبار النهائي

تقدم هذه الدورة كدورة دراسة ذاتية وتنطوي على اختبارات رسمية تسمح للمشارك بقياس
ّ
معارفه ومدى استيعابه في مراحل مختلفة من الدورة.

المدة

يمكن للمشاركين االطالع على المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبهم .وتشير
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة خالل مدة تتراوح بين  10ساعات و 12ساعة
ً
تقريبا.

الشهادة

يحصل المشاركون على شهادة إلكترونية بعد إتمامهم مجموعة األسئلة النهائية للدورة.

الجمهور المستهدف

ُص ِّممت هذه الدورة للمشاركين الذين يخططون لحضور مزيد من الدورات التدريبية لتطوير
معارفهم عن البراءات .وهي مفيدة أيضا للمهنيين الراغبين في استعراض العناصر األساسية
لحقوق البراءات استعراضا موجزا.

التسجيل
لغة التدريس
الرسوم الدراسية

بشدة أن يستكمل المشاركون المحتملون "الدورة العامة عن الملكية الفكرية" ()DL-101
ويوصى
ّ
قبل االلتحاق بالدورة.
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

قدم الدورة حاليا باللغة اإلنكليزية كدورة تجريبية .وستُ ترجم محتويات الدورة إلى العربية والصينية
تُ َّ
والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية خالل عام .2019

تتاح هذه الدورة مجانا.
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دورات التعلم عن بعد المتقدمة التي يديرها المعلمون
. .8دورة متقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة ()DL-201
الوصف

توضح هذه الدورة المتقدمة المبادئ األساسية للحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
ً
أيضا نظام اإلدارة الجماعية
بما في ذلك عرض شامل للمعاهدات الدولية ذات الصلة .وتعالج
للحقوق ،وتتناول قضايا حق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  12وحدة جوهرية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1مفهوم حق المؤلف :نبذة تاريخية واإلطار الدولي
•الوحدة  :2اتفاقية برن :مبادئ ومفاهيم المصنفات
•الوحدة  :3اتفاقية برن :حماية المضمون – الحقوق والتقييدات
•الوحدة  :4اتفاقية برن :أنواع خاصة من المصنفات واألوضاع
•الوحدة  :5اتفاق تريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف
•الوحدة  :6الحقوق المجاورة :اتفاقية روما ،ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي،
ومعاهدة بيجين
•الوحدة  :7أنظمة الحماية الخاصة ،والحقوق الخاصة ،والمنافسة غير المشروعة
•الوحدة  :8اتفاق تريبس وقضايا اإلنفاذ
•الوحدة  :9اإلدارة الجماعية للحقوق
•الوحدة  :10حق المؤلف على اإلنترنت
•الوحدة  :11معاهدة مراكش
•الوحدة  :12الملكية الفكرية والتنمية – مواطن المرونة والملك العام في إطار حق المؤلف
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية.

التدريس

االختبار النهائي

الشهادة
المدة

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات ُيبدي فيها
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.
وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع واحد

يحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة تفيد بإتمام الدورة.
تتطلب الدورة زهاء  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

الجمهور المستهدف

ُص ِّممت هذه الدورة لرجال القانون ،والمديرين في مكاتب حق المؤلف ،والموظفين في
جمعيات اإلدارة الجماعية وهيئات البث أو قطاعات النشر واألكاديميين وطالب الجامعات الذين
يتمتعون بمعرفة سابقة بشأن الملكية الفكرية على غرار األشخاص الذين استكملوا الدورة
المجانية العامة عن الملكية الفكرية ( )DL-101بنجاح.

لغة التدريس

قدم هذه الدورة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

التسجيل
الرسوم الدراسية
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المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-201بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.

برنامج التعلم عن بعد



. .9دورة متقدمة عن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي
()DL-203
الوصف

ترمي هذه الدورة المتقدمة إلى تقديم معلومات تقنية عن حماية المعارف التقليدية وأشكال
التعبير الثقافي التقليدي بموجب الملكية الفكرية .وتغطي المفاهيم األساسية والتجارب الدولية
واإلقليمية والوطنية والخيارات السياسية واآلليات القانونية المتاحة ،أو الخاضعة للنظر بغية
تقديم هذه الحماية .وتهدف إلى تعزيز الكفاءات وتحفيز النظر في تلك المسائل ،وتبادل التجارب
ً
قدما بفهم طائفة من المسائل والخيارات الممكنة في هذا المجال الذي ال
المكتسبة ،والمضي
يزال يشهد تطورات قانونية وسياسية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من أربعة وحدات جوهرية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1لمحمة عامة ومفاهيم أساسية
•الوحدة  :2خيارات حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بموجب الملكية
الفكرية
•الوحدة  :3حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بحقوق الملكية الفكرية
والمعدلة
القائمة
ّ
•الوحدة  :4حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي بنظام حماية خاص
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.

التدريس

االختبار النهائي

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع واحد

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

هذه الدورة مصممة لمسؤولي مكاتب الملكية الفكرية والمسؤولين الحكوميين من اإلدارات
األخرى ،وراسمي السياسات ،والدبلوماسيين ،وأفراد الجماعات األصلية والمحلية ،وموظفي
المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية ،والمحامين ،واألكاديميين ،والباحثين،
والطالب ،واألفراد الذين لديهم معرفة عملية بنظام الملكية الفكرية .ولما كانت الدورة تشمل
العالقة بين الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي ،فيمكن
للمشاركين الملمين بنظام الملكية الفكرية تحقيق أقصى فائدة منها.

المدة

التسجيل
لغة التدريس
الرسوم الدراسية

تتطلب الدورة زهاء  70ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

ويوصى المشاركون المحتملون من غير الملمين بالنظام باستكمال "الدورة التمهيدية عن الملكية
الفكرية" ( )DL-001أو "الدورة العامة عن الملكية الفكرية" ( )DL-101والمتاحتين مجانا قبل
االلتحاق بهذه الدورة.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php
ً
حاليا باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة (العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية
قدم الدورة
تُ َّ
والروسية واإلسبانية) وكذلك البرتغالية.
تقتضي الدورة  DL-203بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.
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. .10مدخل إلى نظام حماية األصناف النباتية الجديدة ()DL-205
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى تقديم وصف شامل للمفاهيم األساسية وشروط حماية
األصناف النباتية الجديدة ومبادئها المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لحماية األصناف
النباتية الجديدة (اتفاقية األوبوف).

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  11وحدة واختبار نهائي:
•الوحدة  :1طبيعة استنبات النباتات وضرورة حماية حقوق مستولدي النباتات
•الوحدة  :2موضوع الحماية واألهلية للحصول عليها
•الوحدة  :3شروط الحماية
•الوحدة  :4التقدم بطلب للحصول على حق مستولد نباتات
التميز والتجانس والثبات
•الوحدة  :5اختبار
ّ
•الوحدة  :6نطاق حق مستولد النباتات – القوانين والمواد المشمولة
•الوحدة  :7نطاق حق مستولد النباتات – أوجه التنوع في نطاق حق مستولد النباتات
•الوحدة  :8االستثناءات والتقييدات على حق مستولد النباتات
•الوحدة  :9بطالن حق مستولد النباتات وإلغاؤه
•الوحدة  :10االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات
•الوحدة  :11تنفيذ االتفاقية واألحكام النهائية
•االختبار النهائي

االختبار النهائي

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة على مجموعة أسئلة متعددة الخيارات .ويعطى المشاركون
فترة زمنية محددة لخوض االختبار وتسليمه على اإلنترنت.

التدريس

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيحصل المشاركون على تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع واحد

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

ً
خصيصا للمسؤولين وموظفي الملكية الفكرية في القطاعين العام
صممة
هذه الدورة ُم َّ
والخاص.
•القطاع العام  -الموظفون الحكوميون المسؤولون عن صياغة تشريعات حقوق مستولدي
التميز والتجانس والثبات
النباتات ومكاتب إدارة حقوق مستولدي النباتات؛ ومنظمو تجارب
ّ
وفاحصوها؛
•القطاع الخاص  -مستولدو النباتات؛ ومديرو الملكية الفكرية؛ ووكالء/محامو الملكية الفكرية؛
والطالب.

المدة

التسجيل
لغة التدريس

الرسوم الدراسية
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تتطلب الدورة زهاء  36ساعة دراسة على مدى  4أسابيع.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
http://www.upov.int/resource/en/training.html

قدم الدورة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية.
تُ َّ
تقتضي الدورة  DL-205بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر فهرس الدورات على
المحدثة على الرابط:
اإلنترنت لمزيد من التفاصيل والمعلومات
ّ
.https://welc.wipo.int/acc/index.jsf

برنامج التعلم عن بعد



. .11دورة متقدمة عن البراءات ()DL-301
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى إعطاء المشاركين نظرة معمقة عن مبادئ البراءات ومسار
الحصول على البراءات برمته ووقعها االقتصادي .وتنطوي الدورة على بحث االستخدام التقليدي
للبراءات في مراكز المعرفة مثل الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي المتخصصة.
وتزود الدورة المشاركين باستعراض شامل ألهمية مجموعات البراءات في تيسير نقل التكنولوجيا
وتطويرها على نحو فعال.

المضمون والبرنامج

تحتوي هذه الدورة على  8وحدات جوهرية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1وقع نظام البراءات في االقتصاد الكلي
•الوحدة  :2مسار إيداع طلبات البراءات
•الوحدة  :3شتى طبقات النظام الدولي للبراءات واآلليات اإلقليمية لحماية البراءات
•الوحدة  :4أنواع حماية الملكية الفكرية باالستناد إلى أنواع االختراعات
•الوحدة  :5المسائل القانونية في مسار الحصول على البراءات
•الوحدة  :6اإلنفاذ
•الوحدة  :7المسائل الجديدة ،والقضايا والمناقشات المهمة
•الوحدة  :8الملكية الفكرية والتنمية – مواطن المرونة والملك العام في إطار البراءات
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.

التدريس

االختبار النهائي

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع واحد

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

هذه الدورة موجهة إلى األشخاص الذين يمتلكون معرفة متينة بأسس الملكية الفكرية .وهي
متاحة لجميع الممارسين القانونيين ،وموظفي مكاتب الملكية الفكرية ،واألفراد المشاركين
ً
ونظرا لطبيعة الدورة المتقدمةُ ،ينصح المشاركون
في البحث والتطوير ،وطالب الجامعات.
المحتملون الراغبون في دراسة هذه الدورة والذين ليس لديهم معرفة متينة بأسس الملكية
الفكرية أن يستكملوا الدورة العامة عن الملكية الفكرية ( )DL-101التي تقدمها أكاديمية الويبو
مجانا قبل االلتحاق بهذه الدورة.

لغة التدريس

قدم هذه الدورة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ
وستخضع النسخ اللغوية لهذه الدورة للمراجعة في الفترة  .2019-2018ويرجى زيارة موقعنا
اإللكتروني للحصول على المزيد من التفاصيل.

المدة

التسجيل

الرسوم الدراسية

تتطلب الدورة زهاء  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-301بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.
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. .12دورة متقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية ()DL-302
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى إذكاء الوعي بالمسائل المعقدة الخاصة بحماية الملكية الفكرية
وإدارتها ألغراض التوسيم .وهي دورة تأهيلية مصممة لتسبق التدريب العملي على حماية
العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

المضمون والبرنامج

تحتوي هذه الدورة على  7وحدات جوهرية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1دور العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية في السوق
•الوحدة  :2العالمات التجارية
•الوحدة  :3المؤشرات الجغرافية
•الوحدة  :4التصاميم الصناعية
•الوحدة  :5الحماية من المنافسة غير المشروعة
•الوحدة  :6صناعة أدوات التوسيم وإدارة الملكية الفكرية
•الوحدة  :7الملكية الفكرية والتنمية  -مواطن المرونة والملك العام في إطار العالمات التجارية
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.

التدريس

االختبار النهائي

الشهادة
المدة

الجمهور المستهدف

التسجيل
لغة التدريس
الرسوم الدراسية
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يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع واحد

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.

تتطلب الدورة زهاء  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.
ً
عموما باالنتفاع على أفضل وجه بالملكية الفكرية
ينبغي أن يكون المشاركون في الدورة مهتمين
في التسويق وإدارة األصول غير الملموسة للشركات الخاصة .وهذه الدورة موجهة إلى العاملين
في مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات البحث والتطوير ،والممارسين القانونيين ،وطالب
ويوصى بشدة بأن يستكمل المشاركون الذين
الجامعات الذين لديهم معرفة بالملكية الفكريةُ .
ليس لديهم معرفة بالملكية الفكرية "الدورة العامة عن الملكية الفكرية" ( )DL-101التي تقدمها
ً
مجانا قبل االلتحاق بهذه الدورة.
أكاديمية الويبو
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

قدم هذه الدورة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ
وستخضع النسخ اللغوية لهذه الدورة للمراجعة في الفترة  .2019-2018ويرجى زيارة موقعنا
اإللكتروني للحصول على المزيد من التفاصيل.

تقتضي الدورة  DL-302بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.

برنامج التعلم عن بعد



. .13دورة متقدمة عن فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي النباتات ()DL-305-UPOV
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى إتاحة فهم أسس فحص الطلبات الخاصة بحقوق مستولدي
النباتات بموجب االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  13وحدة جوهرية واختبار نهائي:
•القسم األول :تشغيل مكتب لحقوق مستولدي النباتات
– –الوحدة  :1مكتب حقوق مستولدي النباتات
– –الوحدة  :2إدارة الطلبات
– –الوحدة  :3أهلية المستولدين للحصول على الحقوق
– –الوحدة  :4معلومات يجب نشرها
•القسم الثاني :فحص الجدة
– –الوحدة  :5فحص الجدة
•القسم الثالث :فحص تسميات األصناف
– –الوحدة  :6فحص تسميات األصناف
التميز والتجانس والثبات
•القسم الرابع :فحص
ّ
التميز والتجانس والثبات
– –الوحدة  :7مقدمة عن
ّ
– –الوحدة  :8مجموعات األصناف
– –الوحدة  :9فحص التميز
– –الوحدة  :10فحص التجانس
– –الوحدة  :11فحص الثبات
التميز والتجانس والثبات
– –الوحدة  :12إجراء تجربة
ّ
التميز والتجانس والثبات
– –الوحدة  :13التعاون على اختبار
ّ
•االختبار النهائي

االختبار النهائي

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة على مجموعة أسئلة متعددة الخيارات .ويعطى المشاركون
فترة زمنية محددة لخوض االختبار وتسليمه على اإلنترنت.

التدريس

الشهادة
المدة

الجمهور المستهدف

التسجيل
لغة التدريس

الرسوم الدراسية

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيحصل المشاركون على تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة على شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.

تتطلب الدورة زهاء  70ساعة دراسة على مدى  4أسابيع .ويمكن االلتحاق بالدورة كدورة واحدة
( )DL-305أو دورتين منفصلتين ( DL-305Aو:)DL-305B
• • :DL-305Aإدارة حقوق مستولدي النباتات ( 30ساعة تقريبا)؛
التميز والتجانس والثبات ( 45ساعة تقريبا).
• • :DL-305Bفحص
ّ
ً
رسميا المسؤولون عن تشغيل مكاتب حقوق مستولدي
المسؤولون أو األشخاص المعينون
النباتات أو عن صياغة تشريعات حقوق مستولدي النباتات؛ والموظفون الرئيسيون في
التميز
التميز والتجانس والثبات؛ وفاحصو
مكاتب حقوق مستولدي النباتات؛ ومنظمو تجارب
ّ
ّ
والتجانس والثبات؛ ومستولدو النباتات؛ ومديرو الملكية الفكرية؛ ووكالء/محامو الملكية الفكرية؛
واألكاديميون/الطالب.
الدورة المطلوبة مسبقا :ينبغي على المشاركين المحتملين أن يستكملوا دورة األوبوف الجديدة
(" )DL-205مدخل إلى نظام األوبوف لحماية األصناف النباتية بموجب اتفاقية األوبوف" قبل
االلتحاق بهذه الدورة ،وذلك بتحصيل معدل  %70على األقل في االختبار النهائي لتلك الدورة.
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
http://www.upov.int/resource/en/training.html

قدم الدورة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية واإلسبانية.
تُ َّ
تقتضي الدورة  DL-305بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.
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. .14دورة متقدمة عن إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو ()DL-317
الوصف

تهدف هذه الدورة من المستوى المتوسط إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للسمات والمزايا
الرئيسية لإلجراءات التي وضعها مركز الويبو للتحكيم والوساطة .وتسعى الدورة إلى إعطاء
المشاركين معارف معمقة عن طريق تحديد أنسب إجراء لتسوية المنازعات لقضايا معينة وأنسب
أحكام تسوية المنازعات لكي تُ درج في االتفاقات.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من أربع وحدات جوهرية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1مركز الويبو للتحكيم والوساطة
•الوحدة  :2الوساطة
المعجل
•الوحدة  :3التحكيم والتحكيم
َّ
•الوحدة  :4مباشرة التحكيم
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع
المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين
ً
عاليا من االهتمام
مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
وااللتزام.
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.

التدريس

االختبار النهائي

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

إن هذه الدورة أداة مفيدة لألشخاص الذين يستحدثون شتى أشكال الملكية الفكرية أو يسعون
لحمايتها ويرغبون في الحصول على المزيد من الفهم الشامل إلجراءات تسوية المنازعات بموجب
قواعد الويبو .هذه الدورة مستواها متوسط وهي مصممة لألفراد الذين لديهم بالفعل معرفة
عملية بالمفاهيم األساسية لقانون الملكية الفكرية .ولذا ُيوصى بشدة أن يكون للمشاركين
المحتملين معرفة عملية بالملكية الفكرية أو أن يكونوا نجحوا بالفعل في إحدى الدورات التالية:
الدورة العامة عن الملكية الفكرية (( )DL-101متاحة مجانا) ،أو الدورة المتقدمة عن حق المؤلف
والحقوق المجاورة ( ،)DL-201أو الدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301أو الدورة المتقدمة
عن العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (.)DL-302

لغة التدريس

قدم هذه الدورة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

المدة

التسجيل
الرسوم الدراسية
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تتطلب الدورة زهاء  70ساعة دراسة على مدى  7أسابيع.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-317بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.

برنامج التعلم عن بعد



. .15دورة متقدمة بشأن البحث عن المعلومات المتعلقة بالبراءات ()DL-318
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى عرض مفاهيم البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات
ً
شامال .وقد أدرجت أنشطة عملية في الدورة لكي تكمل المبادئ النظرية التي
توضيحا
وتوضيحها
ً
ً
أيضا إلى المشاركين في الدورة
قدم
يقوم عليها البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات .وتُ َّ
معلومات معمقة عن المصادر والتقنيات والبيانات المستخدمة في أثناء البحث في البراءات.

المضمون والبرنامج

تحتوي هذه الدورة على  8وحدات جوهرية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1مقدمة  -قيمة المعلومات المتعلقة بالبراءات
•الوحدة  :2األنواع المختلفة للبحث عن البراءات؛ واالستخدام االستراتيجي للمعلومات المتعلقة
بالبراءات
•الوحدة  :3تقنيات البحث في وثائق البراءات
•الوحدة  :4التدريب على البحث في المعلومات المتعلقة بالبراءات
•الوحدة  :5البحث الفعال والفاعل
•الوحدة  :6البحوث المتخصصة
•الوحدة  :7تقرير البحث في البراءات
•الوحدة  :8نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع
المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين
ً
عاليا من االهتمام
مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
وااللتزام.
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.

التدريس

االختبار النهائي

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع واحد

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة تفيد بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

هذه الدورة موجهة إلى العاملين في مكاتب الملكية الفكرية ومؤسسات البحث والتطوير،
ويوصى بشدة
والممارسين القانونيين ،وطالب الجامعات الذين لديهم معرفة بالملكية الفكريةُ .
بأن يستكمل المشاركون المحتملون الذين ليس لهم معرفة بالملكية الفكرية "الدورة العامة عن
الملكية الفكرية ( )DL-101والدورة المتقدمة عن البراءات ( )DL-301قبل االلتحاق بهذه الدورة.

لغة التدريس

قدم الدورة باللغات الصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية.
تُ َّ

المدة

التسجيل
الرسوم الدراسية

تتطلب الدورة زهاء  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-318بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.
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. .16دورة متقدمة عن أساسيات صياغة البراءات ()DL-320
الوصف

ويعتزم
تهدف الدورة المتقدمة إلى استكمال معارف المشاركين السابقة بشأن صياغة البراءاتُ ،
االستعانة بها كدورة تحضيرية تسبق التدريب العملي اإلضافي المكثف في الميدان .وال تؤهل
هذه الدورة إلى صياغة البراءات وال تحل محل دالئل التدريب الحالية التي يستعين بها المحامون
المتخصصون في البراءات أو وكالء البراءات في البلدان التي تملك أنظمة متينة للتعليم المهني
في مجال الممارسات المتعلقة بالبراءات.

المضمون والبرنامج

ُص ِّممت مواد الدورة على أساس القواسم المشتركة بين عدد من قوانين البراءات المعمول بها
في البلدان التي يسعى أغلب مودعو طلبات البراءات للحصول على الحماية فيها.

التدريس

وتتألف الدورة من  5وحدات جوهرية ومناقشات مواضيعية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1مقدمة  -لماذا قد ترغب في الحصول على براءة؟
•الوحدة  :2لمحة عامة عن البراءات
•الوحدة  :3صياغة طلب البراءة؛ المطالبات
•الوحدة  :4صياغة طلب البراءة؛ الوصف
•الوحدة  :5أسئلة التقييم الذاتي؛ تمارين عملية في صياغة المطالبات
•مناقشات مواضيعية مع خبراء في صياغة طلبات البراءات بشأن ما يلي:
	–براءات الكيمياء
	–براءات المستحضرات الصيدالنية
	–براءات التكنولوجيا الحيوية
	–براءات الحوسبة واالتصاالت
	–البراءات الميكانيكية العامة
•االختبار النهائي

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع
المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين
ً
عاليا من االهتمام
مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
وااللتزام.

الشهادة

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة ( )DL-320على شهادة باستكمال
الدورة.

الجمهور المستهدف

ُص ِّممت هذه الدورة في المقام األول للمخترعين والعلماء والمهندسين وغيرهم من المنخرطين
في المساعي التقنية .ويفضل أن تكون لدى المشاركين معرفة عملية متينة بأساسيات الملكية
وينصح بشدة المشاركون المحتملون الذين ليست لديهم معرفة بأسس الملكية الفكرية
الفكريةُ .
باستكمال الدورة العامة عن الملكية الفكرية ( )DL-101التي تقدم مجانا قبل االلتحاق بهذه
الدورة.

لغة التدريس

قدم هذه الدورة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

االختبار النهائي

المدة

التسجيل
الرسوم الدراسية
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يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة على مجموعة أسئلة متعددة الخيارات إضافة إلى أسئلة
ً
ردودا إنشائية .ويعطى المشاركون فترة زمنية محددة لخوض االختبار وتسليمه على
تتطلب
اإلنترنت .وسيحصل المشاركون على تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي
ً
تقريبا.
الستكمال الدورة بأسبوع
تتطلب الدورة زهاء  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة ( )DL-320بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.

برنامج التعلم عن بعد



. .17دورة متقدمة عن إدارة الملكية الفكرية ()DL-450
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى إذكاء الوعي بالمفاهيم األساسية إلدارة الملكية الفكرية
وأهميتها كدافع لإلبداع البشري والتنمية االقتصادية واالجتماعية .وتشرح الدورةُ كيفية إعداد
استراتيجية إلدارة الملكية الفكرية وتنفيذها ،بما في ذلك إدارة الملكية الفكرية في بيئة إلكترونية.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  9وحدات جوهرية تتناول الطبيعة المتعددة التخصصات إلدارة الملكية الفكرية
واختبار نهائي:
•الوحدة  :1إدارة الملكية الفكرية – مقدمة ولمحة عامة
•الوحدة  :2اآلفاق االقتصادية إلدارة الملكية الفكرية
•الوحدة  :3االبتكار وحماية الملكية الفكرية
•الوحدة  :4قيمة الملكية الفكرية وشؤونها المالية
ً
تجاريا
•الوحدة  :5إدارة الملكية الفكرية واستغاللها
•الوحدة  :6إدارة الملكية الفكرية على اإلنترنت
•الوحدة  :7استراتيجية إدارة الملكية الفكرية
•الوحدة  :8الملكية الفكرية والتنمية – المصادر المفتوحة ومواطن المرونة والملك العام
•الوحدة  :9دراسات إفرادية عن إدارة الملكية الفكرية
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع
المشاركين عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين
ً
عاليا من االهتمام
مشروعات جماعية خاصة بشأن موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
وااللتزام.
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.

التدريس

االختبار النهائي

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
كل وحدة.

وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

هذه الدورة موجهة إلى المهنيين الذين لديهم معرفة أساسية بالملكية الفكرية أو إدارة األعمال،
ً
عموما عن إدارة شتى أشكال الملكية الفكرية وحمايتها ،بمزيد من التركيز على
والمسؤولين
ويوصى بشدة بأن تكون للمسجلين معرفة سابقة بالملكية الفكرية
الجوانب القانونية والتجاريةُ .
أو أن يكونوا استكملوا الدورة المجانية العامة عن الملكية الفكرية ( .)DL-101وحبذا لو كانت
لديهم معرفة بحق المؤلف والبراءات والعالمات التجارية .وتوفر أكاديمية الويبو دورات عن
الموضوعات الثالثة كما يلي :الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة (،)DL-201
والدورة المتقدمة عن البراءات ( ،)DL-301والدورة المتقدمة عن العالمات التجارية والتصاميم
الصناعية والمؤشرات الجغرافية (.)DL-302

لغة التدريس

قدم هذه الدورة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

المدة

التسجيل
الرسوم الدراسية

تتطلب الدورة زهاء  120ساعة دراسة على مدى  12أسبوعا.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-450بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.
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. .18دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لرجال القانون ()DL-501
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى إذكاء وعي المشاركين بأساسيات حق المؤلف وخاصة معاهدات
حق المؤلف الدولية التي تؤثر في إدارة الحقوق وإنفاذها وطنيا .وتعرض الدورة لمحة عامة عن
القضايا التي ينخرط فيها عادة رجال القانون فيما يخص اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق
ً
عموما بنظام اإلدارة
شرعين والمجتمع
المجاورةّ ،
وتبين سبل انتفاع المبدعين والمستخدمين ُ
والم ِّ
الجماعية.
وتقدم الدورة كل ما يحتاج رجال القانون معرفته عن دور منظمات اإلدارة الجماعية ،وكيفية
ّ
الحصول على تكليف من أصحاب الحقوق ،وكيفية الترخيص الستخدام المصنفات المحمية .وعلى
الرغم من أن مشورة رجال القانون قد تكون مطلوبة في أي جانب من جوانب اإلدارة الجماعية ،فإن
أكثر القضايا شيوعا تتعلق بإنشاء منظمات اإلدارة الجماعية وإبرام االتفاقات مع أصحاب الحقوق
والمستفيدين من المصنفات المحمية ،وكذلك تسوية المنازعات الجمركية وبعض جوانب قانون
المنافسة.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  12وحدة واختبار نهائي.
•الوحدة  :1اتفاقية برن  -مبادئ ومفاهيم المصنفات
•الوحدة  :2اتفاقية برن  -الحقوق والتقييدات المتصلة باإلدارة الجماعية
•الوحدة  :3الحقوق المجاورة واتفاقية روما
•الوحدة  :4معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي
•الوحدة  :5معاهدة بيجين بشأن األداء السمعي البصري
•الوحدة  :6مدخل إلى اإلدارة الجماعية لرجال القانون
•الوحدة  :7الحوكمة والشفافية والمساءلة لمنظمات اإلدارة الجماعية
•الوحدة  :8واجبات المحامي ومسؤولياته
•الوحدة  :9قوانين المنافسة ومنع االحتكار
•الوحدة  :10نقل الحقوق لمنظمات اإلدارة الجماعية ومنها
•الوحدة  :11حل المنازعات
•الوحدة  :12األشكال المختلفة لمنظمات اإلدارة الجماعية ومختلف وسائل الترخيص
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية أفضل الممارسات والقضايا البارزة مع المشاركين
عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
خاصة بشأن موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.
وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع

المدة

تتطلب الدورة زهاء  80ساعة دراسة على مدى  10أسابيع.

التدريس

االختبار النهائي

ُيقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة تفيد بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

تقدم هذه الدورة لرجال القانون ،ومديري مكاتب حق المؤلف ،وموظفي منظمات اإلدارة
ّ
الجماعية وهيئات البث أو قطاعات النشر ،وكذلك األكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون
بمعرفة سابقة عن الملكية الفكرية على غرار األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن
الملكية الفكرية ( )DL-101أو الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة (.)DL-201

لغة التدريس

قدم الدورة باللغات اإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

التسجيل

الرسوم الدراسية
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المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة ( )DL-501بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.

برنامج التعلم عن بعد



. .19دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ألصحاب الحقوق
()DL-502
الوصف

هذه الدورة المتقدمة مصممة ألي شخص يعتزم تعميق معرفته في مجال اإلدارة الجماعية ،ولكن
خاصة ألصحاب الحقوق الرئيسيين ،وتهدف الدورة إلى إذكاء الوعي بالطريقة التي يستفيد بها
ً
عموما من نظام اإلدارة الجماعية .وتغطي الدورة
شرعون والمجتمع
المبدعون والمستخدمون ُ
والم ِّ
أعمال اإلدارة الجماعية لحق المؤلف في فئات الموسيقى والنصوص والصور ومصنفات الفن
البصري ومصنفات التصوير والدراما.
حصلوها قبل
وعقب تقديم أسس حق المؤلف والحقوق المجاورة لتذكير المشاركين بالمعرفة التي ّ
هذه الدورة ،تُ حدد الدورة أسس العناصر الرئيسية الثالثة لسير نظام حق المؤلف على نحو سليم
وهي التشريع ،والسياسة ،وإدارة الحقوق .والمبدأ الرئيسي هو أنه حينما يكون من غير العملي أو
من المستحيل بالنسبة ألصحاب حقوق الملكية الفكرية ممارسة حقوقهم على نحو فردي ،تكون
ً
ممكنا.
حال
اإلدارة الجماعية ً

المضمون والبرنامج

التدريس
مناقشات وواجبات على
اإلنترنت
االختبار النهائي

الشهادة
المدة
الجمهور المستهدف

التسجيل
لغة التدريس
الرسوم الدراسية

وتبحث الدورة في أوجه التآزر القائمة بين أصحاب المصالح في ساحات القانون واإلبداع واإلدارة
والسياسات من أجل تحقيق التوازن في الفوائد التي تعود على المبدعين والمجتمع .وتناقش
ً
وأخيرا ،يدرس المتعلمون
الدورة العمل اليومي لمنظمات اإلدارة الجماعية والطريقة التي تدار بها.
التحديات المطروحة والفرص السانحة نتيجة التكنولوجيات الرقمية وشبكة اإلنترنت من خالل تناول
ً
فضال عن إجراء مناقشات تفاعلية فيما بين النظراء والخبراء.
مسبقا
عدة
ً
أسئلة وأجوبة ُم َّ
تتألف الدورة من  7وحدات يليها اختبار نهائي:
•الوحدة  :1مدخل إلى اإلدارة الجماعية
•الوحدة  :2اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق – الحقوق الموسيقية
•الوحدة  :3اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق – الحقوق المجاورة في مجال الموسيقى
•الوحدة  :4اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في الصناعات السمعية البصرية
•الوحدة  :5اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في المصنفات القائمة على النصوص والصور
•الوحدة  :6اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في مصنفات الفن البصري ومصنفات التصوير
•الوحدة  :7اإلدارة الجماعية ألصحاب الحقوق في مصنفات الدراما
•االختبار النهائي
ُيقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.
يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة ومهمة مع المشاركين عبر منصة
التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
بشأن موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.
وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال الدورة
ً
تقريبا.
بأسبوع واحد
سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.
تتطلب الدورة زهاء  120ساعة دراسة على مدى  10أسابيع.
تقدم هذه الدورة لمديري مكاتب حق المؤلف ،وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات
ّ
البث أو قطاعات النشر ورجال القانون واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة
سابقة عن الملكية الفكرية على غرار األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية
الفكرية ( )DL-101أو الدورة المتقدمة المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة (.)DL-201
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php
قدم الدورة باللغات اإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ
تقتضي الدورة  DL-502بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة 45
لمزيد من التفاصيل.
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 ..20دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمنظمات اإلدارة
الجماعية ()DL-503
الوصف

المضمون والبرنامج

التدريس

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت
االختبار النهائي

هذه الدورة المتقدمة مصممة ألي شخص يعتزم التعمق في تعلم اإلدارة الجماعية وخاصة
موظفي منظمات اإلدارة الجماعية .وتهدف إلى إذكاء الوعي بالطريقة التي يستفيد بها
ً
عموما من نظام اإلدارة الجماعية.
شرعون والمجتمع
المبدعون والمستخدمون
ُ
والم ِّ
وتغطي أعمال اإلدارة الجماعية لحق المؤلف في فئات الموسيقى والنصوص والصور
ومصنفات الفن البصري ومصنفات التصوير والدراما .وعقب تقديم أسس حق المؤلف
حصلوها قبل هذه الدورة ،تُ حدد الدورة
والحقوق المجاورة لتذكير المشاركين بالمعرفة التي ّ
أسس العناصر الرئيسية الثالثة لسير نظام حق المؤلف على نحو جيد وهي التشريع،
والسياسة ،وإدارة الحقوق .والمبدأ الرئيسي هو أنه حينما يكون من غير العملي أو من
المستحيل بالنسبة ألصحاب حقوق الملكية الفكرية ممارسة حقوقهم على نحو فردي ،تكون
ً
ممكنا.
حال
اإلدارة الجماعية ً
وتبحث الدورة في أوجه التآزر القائمة بين أصحاب المصالح على الساحات القانونية واإلبداعية
واإلدارية والسياسية من أجل تحقيق التوازن في الفوائد التي تعود على المبدعين والمجتمع.
ً
ً
وأخيرا،
أيضا العمل اليومي لمنظمات اإلدارة الجماعية والطريقة التي تدار بها.
وتناقش الدورة
يدرس المتعلمون التحديات المطروحة والفرص السانحة نتيجة التكنولوجيات الرقمية وشبكة
ً
مسبقا وإجراء مناقشات تفاعلية فيما بين النظراء
عدة
اإلنترنت من خالل تناول أسئلة وأجوبة ُم َّ
والخبراء.
تتألف الدورة من  7وحدات واختبار نهائي:
• الوحدة  :1مدخل إلى اإلدارة الجماعية
• الوحدة  :2اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية – الحقوق الموسيقية
• الوحدة  :3اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية – الحقوق المجاورة في مجال الموسيقى
• الوحدة :4اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في الصناعات السمعية البصرية
• الوحدة  :5اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في المصنفات القائمة على النصوص والصور
• الوحدة :6اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في مصنفات الفن البصري ومصنفات التصوير
• الوحدة  :7اإلدارة الجماعية لمنظمات اإلدارة الجماعية في مصنفات الدراما
• االختبارالنهائي

ُيقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.
يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة ومهمة مع المشاركين عبر منصة
التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
بشأن موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.
وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

تقدم هذه الدورة لمديري مكاتب حق المؤلف ،وموظفي منظمات اإلدارة الجماعية وهيئات
ّ
البث أو قطاعات النشر ورجال القانون واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة
سابقة عن الملكية الفكرية على غرار األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية
الفكرية ( )DL-101أو الدورة المتقدمة المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة (.)DL-201

لغة التدريس

قدم الدورة باللغات اإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

المدة

التسجيل
الرسوم الدراسية
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تتطلب الدورة زهاء  125ساعة دراسة على مدى  10أسابيع.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-503بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة 45
لمزيد من التفاصيل.

برنامج التعلم عن بعد



 ..21دورة متقدمة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لصناع السياسات
()DL-506
الوصف

تقدم هذه الدورة المتقدمة مدخال إلى صنع السياسات في مجال اإلدارة الجماعية لحق المؤلف
ّ
والحقوق المجاورة .وتنظر الدورة في العناصر الرئيسية الثالثة لسير نظام حق المؤلف على نحو
أن مهمة إدارة الحقوق تقع في أغلب
جيد وهي التشريع ،والسياسة ،وإدارة الحقوق .ورغم ّ
األحيان على عاتق القطاع الخاص ،فإن لصناع السياسة دورا مباشرا في الحاالت التي تضع فيها
التشريعات شروطا خاصة على اإلدارة الجماعية .وتهدف هذه الدورة بشكل رئيسي إلى دراسة األطر
التشريعية المختلفة لإلدارة الجماعية والبحث في الدور الذي يمكن أن تضطلع به الحكومات فيما
يخص اإلدارة الجماعية للحقوق .وتهدف الدورة إلى إذكاء الوعي بالسبل التي يستفيد بها المبدعون
ً
عموما من نظام اإلدارة الجماعية في مجاالت الموسيقى
شرعون والمجتمع
والمستخدمون ُ
والم ِّ
والتسجيالت الصوتية واألفالم والمصنفات السمعية البصرية والطباعة والنشر والفنون البصرية
والتصوير والدراما .ويؤدي صناع السياسة دورا مباشرا في التشريع واإلنفاذ .ويتمثل هذا الدور
أساسا في وضع األطر التشريعية لحق المؤلف واإلدارة الجماعية .وفي بعض البلدان ،يضطلع
صناع السياسات بدور رقابي على اإلدارة الجماعية.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من وحدتين واختبار نهائي:
•الوحدة  :1مدخل إلى اإلدارة الجماعية
•الوحدة  :2اإلدارة الجماعية لصناع السياسات
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
ً
كتابة على سلسلة من األسئلة خالل
يوجد اختبار تحريري نهائي للدورة .ويجب على المشاركين الرد
فترة زمنية محددة وإحالة إجاباتهم عبر منصة التعلم اإللكتروني إلى مدرسيهم كي يصححوها.
وسيتلقى المشاركون تفاصيل عن إجراءات النفاذ إلى االختبار قبل الموعد النهائي الستكمال
ً
تقريبا.
الدورة بأسبوع

المدة

تتطلب الدورة زهاء  40ساعة دراسة على مدى  6أسابيع .ولكن يمكن استكمالها في أسبوعين.

التدريس

االختبار النهائي

ُيقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي.

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون االختبار النهائي للدورة على شهادة تفيد بإتمام الدورة.

الجمهور المستهدف

تقدم هذه الدورة لرجال القانون ،ومديري مكاتب حق المؤلف ،وموظفي منظمات اإلدارة
ّ
الجماعية وهيئات البث أو قطاعات النشر .وتستقبل الدورة أيضا األكاديميين وطالب الجامعات
الذين يتمتعون بمعرفة سابقة عن الملكية الفكرية على غرار األشخاص الذين استكملوا بنجاح
الدورة العامة عن الملكية الفكرية (.)DL-101

لغة التدريس

قدم الدورة باللغات اإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

التسجيل
الرسوم الدراسية

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-506بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل – انظر الصفحة  45لمزيد
من التفاصيل.
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 ..22دورة متقدمة عن ترخيص البرمجيات بما فيها البرمجيات المفتوحة المصدر ()DL-511
الوصف

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى تعزيز الوعي بإمكانيات البرمجيات المملوكة والمفتوحة المصدر
وآثارها؛ وإنشاء مصادر مفيدة للمعلومات تتضمن أمثلة واقعية ومراجع بشأن ترخيص البرمجيات
المملوكة أو المفتوحة المصدر ،مع التركيز بوجه خاص على احتياجات البلدان النامية.

المضمون والبرنامج

تتألف الدورة من  4وحدات واختبار نهائي:
•الوحدة  :1أنظمة الملكية الفكرية الخاصة بالبرمجيات
•الوحدة  :2ترخيص البرمجيات – البرمجيات التقليدية والمفتوحة المصدر
•الوحدة  :3منافع استراتيجيات برمجيات المصدر المفتوح ومخاطرها
•الوحدة  :4خيارات السياسة العامة لدعم وصول أشمل إلى برمجيات مفتوحة المصدر
•االختبار النهائي

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى

الشهادة

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة على شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.

الجمهور المستهدف

تقدم هذه الدورة لرجال القانون ،ومديري مكاتب حق المؤلف ،وموظفي منظمات اإلدارة
ّ
الجماعية وهيئات البث أو قطاعات النشر واألكاديميين وطالب الجامعات الذين يتمتعون بمعرفة
سابقة عن الملكية الفكرية على غرار األشخاص الذين استكملوا بنجاح الدورة العامة عن الملكية
الفكرية ( )DL-101أو الدورة المتقدمة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة (.)DL-201

لغة التدريس

قدم الدورة باللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

التدريس

ُيقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان اإلدارة الجماعية الدعم األكاديمي في
مجال ترخيص البرمجيات.

االختبار النهائي

يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة على مجموعة أسئلة متعددة الخيارات .ويعطى المشاركون
فترة زمنية محددة لخوض االختبار وتسليمه على اإلنترنت.

المدة

تتطلب الدورة  DL-511زهاء  30ساعة دراسة على مدى  10أسابيع.

التسجيل
الرسوم الدراسية
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المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-511بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل للجلسات المقدمة بتوجيه
من المعلمين .ولكن يمكن للمشاركين غير الراغبين في تلقي توجيهات من المعلمين أن يحصلوا
على محتوى الدورة التدريبية مجانا.

برنامج التعلم عن بعد



 ..23دورة تنفيذية بشأن تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا واالبتكارات الطبية ()DL-701
الوصف

المضمون والبرنامج

التدريس
مناقشات وواجبات على
اإلنترنت
االختبار النهائي

تقدم هذه الدورة التنفيذية لمحة عامة عن التفاعل بين مجاالت السياسة العامة المختلفة المرتبطة
بالصحة والتجارة والملكية الفكرية .وتصف الدورة العوامل التي تؤثر في النفاذ إلى التكنولوجيات
الطبية وتؤثر في ابتكارها .وتعرض مجال الخبرة الخاصة لكل من منظمة الصحة العالمية والويبو
ومنظمة التجارة العالمية .وتستند إلى الدراسة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والويبو
ومنظمة التجارة العالمية والمعنونة "تعزيز فرص النفاذ إلى التكنولوجيات الطبية واالبتكار".
تشمل هذه الدورة الموضوعات التالية التي يليها اختبار نهائي:
•السياق السياسي للعمل على االبتكار والنفاذ
•القضايا المتعلقة بالنفاذ من منظور الصحة العامة
•محددات النفاذ المتعلقة بأنظمة الصحة
•قضايا عن االبتكار والصحة العامة مع التركيز على األمراض المهملة
•دور الملكية الفكرية في االبتكار والنفاذ
•القضايا المتعلقة بالتجارة والنفاذ إلى المنتجات ذات الصلة بالصحة
•االختبار النهائي

يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في الميدان الدعم األكاديمي.

وتوفر األكاديمية مجانا هذه الدورة القائمة على التعلم الذاتي من دون معلم.

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية قضايا بارزة مع المشاركين عبر منصة التعلم
المعززة الخاصة باألكاديمية .وستطلق األكاديمية مع المعلمين مشروعات جماعية خاصة بشأن
ً
عاليا من االهتمام وااللتزام.
موضوعات ُيبدي فيها المشاركون مستوى
يحتوي االختبار النهائي لهذه الدورة على مجموعة أسئلة متعددة الخيارات .ويعطى المشاركون
فترة زمنية محددة لخوض االختبار وتسليمه على اإلنترنت.

الشهادة

سيحصل المشاركون الناجحون في االختبار النهائي للدورة على شهادة إلكترونية باستكمال الدورة.

الجمهور المستهدف

هذه الدورة موجهة في المقام األول إلى المهنيين التقنيين مثل فاحصي البراءات ،وواضعي
السياسات الصحية ومعاونيهم ،والمتخصصين في شراء األدوية ،والمتخصصين في الملكية
الفكرية ،وطالب السنوات النهائية .ويوصى بأن تكون للمشاركين معرفة أساسية بالملكية
الفكرية ومدى ارتباطها بقضايا الصحة والتجارة على مستوى السياسات قبل االلتحاق بالدورة.

لغة التدريس

قدم هذه الدورة بالعربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
تُ َّ

المدة

التسجيل
الرسوم الدراسية

تتطلب الدورة زهاء  10ساعات دراسة على مدى  4أو  5أسابيع.

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

تقتضي الدورة  DL-701بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل للجلسات المقدمة بتوجيه
من المعلمين .ولكن يمكن للمشاركين غير الراغبين في تلقي تلك التوجيهات أن يحصلوا على
محتوى الدورة التدريبية مجانا.
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 ..24الملكية الفكرية من أجل معلمي الشباب ()IP4Teachers
الوصف

المضمون والبرنامج

قدم استجابة لطلب الدول األعضاء في الويبو على الدعم إلدخال مناهج عن الملكية
هذه الدورة تُ َّ
الفكرية مخصصة للشباب .إذ يوجد نقص في فرص الحصول على تعليم الملكية الفكرية لفائدة
معلمي الشباب وتخطيطه .ويرجع تعليم الملكية الفكرية عادة إلى مستوى الجامعة وكليات الحقوق
في حين يتفاعل الشباب مع قضايا الملكية الفكرية في سن مبكرة أكثر كل عام .وتغطي الدورة كل
مجاالت الملكية الفكرية باستخدام الدورة ( )DL-101وتركز على حق المؤلف والبراءات والعالمات
التجارية كي يتمكن المعلمون من إدماج تعليم مجاالت الملكية الفكرية في الصفوف المدرسية
والمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية .والمحور الرئيسي لهذه الدورة هو دور المعلم في تشجيع
اإلبداع واالبتكار من أجل تنمية خيال الشباب في ريادة األعمال واألعمال الخيرية .والمحور الثاني هو
سعي المعلمين إلى تثقيف الشباب بشأن تقدير الجهود المبذولة في إتاحة المصنفات اإلبداعية
واالختراعات للجمهور منذ سن مبكرة.
تتكون هذه الدورة من وحدات تعليمية مخصصة تقدم لمحة عامة عن السياسات القائمة ومحتوى
تعليم الملكية الفكرية وأدوات المعلمين وألعاب واختبارات تفاعلية لألطفال ،وتقييم نهائي
للمعلمين .واأللعاب التفاعلية السمعية البصرية التفاعلية مقسمة إلى الموضوعات التالية:

الموضوع  :1مدخل إلى التحديات القائمة في تعليم الملكية الفكرية
الموضوع  :2دورة عامة عن الملكية الفكرية ( )DL-101مع معلم
الموضوع  :3ثالث ألعاب تفاعلية بشأن مجاالت الملكية الفكرية التالية:
•اللعبة  :1حق المؤلف ( 30دقيقة)
•أدوات المعلمين ( 180دقيقة)
	–حق المؤلف – دراسة إفرادية
	–حق المؤلف – خطة الدرس
	–حق المؤلف – أنشطة الطالب
	–حق المؤلف – مالحظات المعلمين
•اللعبة  :2البراءات ( 30دقيقة)
•أدوات المعلمين ( 180دقيقة)
	–البراءات – دراسة إفرادية
	–البراءات – خطة الدرس
	–البراءات – أنشطة الطالب
	–البراءات – مالحظات المعلمين
•اللعبة  :3العالمات التجارية ( 30دقيقة)
•أدوات المعلمين ( 180دقيقة)
	–العالمات التجارية – دراسة إفرادية
	–العالمات التجارية – خطة الدرس
	–العالمات التجارية – أنشطة الطالب
	–العالمات التجارية – مالحظات المعلمين
الموضوع  :4التقييم النهائي للمناهج الدراسية الذاتية أو المخصصة للمعلمين استنادا إلى أدوات
أكاديمية الويبو الخاصة بالموضوع .3

التدريس واالختبار النهائي

قدم دعم أكاديمي طوال الدورة ويمكن للمتعلمين (الذين ينبغي أن يكونوا معلمين عاملين)
ُي َّ
طرح أسئلة موضوعية على المعلمين عبر اإلنترنت.

المدة

تتطلب الدورة زهاء  70ساعة دراسة على مدى  8أسابيع.

الشهادة

يحصل المشاركون على شهادة إلكترونية بعد إتمامهم الموضوع ( 2للدورة  )DL-101والموضوع
( 4لدورة .)IP4Teachers

الجمهور المستهدف

موجهة في المقام األول إلى المربين والمعلمين إلرشاد الجمهور المستهدف من
هذه الدورة
َّ
الشباب .ويمكن لألشخاص المسؤولين عن إدخال سياسات أو إعداد مبادئ توجيهية لتعليم
الملكية الفكرية للشباب االستفادة من هذه الدورة.

لغة التدريس

قدم الدورة باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية.
ستُ َّ

التسجيل
الرسوم الدراسية
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المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

لما كانت هذه الدورة متخصصة ،فإنها تقتصر على المعلمين والمربين وواضعي السياسات في
المجاالت المعنية بناء على توصية مكاتب الملكية الفكرية وغيرها من المكاتب الحكومية.

برنامج التعلم عن بعد



دورات التعلم المختلط
 ..25دورة دولية متقدمة في إدارة أصول الملكية الفكرية ()AICC
الوصف

المضمون والبرنامج

تهدف هذه الدورة إلى توفير فرصة للمشاركين في دورة بانوراما الملكية الفكرية والدورة
المتقدمة في إدارة الملكية الفكرية ( ،)DL-450ممن ال تتاح لهم وسائل النفاذ إلى برامج تعليم
ّ
الملكية الفكرية ،بغية تعميق معارفهم في مجال معين من مجاالت إدارة الملكية الفكرية .وتقدم
هذه الدورة بالتعاون مع مكتب كوريا للملكية الفكرية ( )KIPOوالمعهد الكوري المتقدم للعلوم
والتكنولوجيا ( )KAISTوجمعية كوريا للنهوض باالختراع (.)KIPA
تتألف الدورة من المراحل الثالثة التالية:

المرحلة  :1دورتان على اإلنترنت DL-IP Panorama :و ودورة متقدمة في إدارة الملكية
الفكرية ()DL-450
المرحلة  :2اختبار تحريري عن الملكية الفكرية
المرحلة  :3برنامج تدريبي تقليدي

التدريس

البرنامج التدريبي التقليدي هو برنامج لمدة أربعة أيامّ ،
يتعلم خاللها المشاركون موضوعات وقضايا
متقدمة عن إدارة أصول الملكية الفكرية ويناقشونها.
ّ
يقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان إدارة الملكية الفكرية الدعم األكاديمي خالل
المراحل  1إلى .3

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية القضايا البارزة وأفضل الممارسات في إدارة
الملكية الفكرية عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية ومنصتي مكتب كوريا للملكية الفكرية
وجمعية كوريا للنهوض باالختراع.

أهلية االلتحاق بالبرنامج
التدريبي التقليدي

يخضع القبول في البرنامج لعملية اختيار تشمل تقييم دوافع كل مرشح ومؤهالته ،إضافة إلى
تقييم ألدائه خالل المرحلتين  1و 2من الدورة.

االختبار النهائي

المكان والمواعيد

المتقدمة في إدارة
سيدعى أفضل المشاركين أداء في اختباري دورة بانوراما الملكية الفكرية والدورة
ّ
الملكية الفكرية (( )DL-450المرحلة  )1واالختبار التحريري عن الملكية الفكرية (المرحلة  )2إلى تقديم
طلب التحاق بالبرنامج التدريبي التقليدي.

من المتوقع أن تعقد الدورة التدريبية مرتين في عام  .2019مرة باللغة الفرنسية في النصف األول
من عام  2019في ياوندي ،الكاميرون ،ومرة باللغة اإلنكليزية في النصف الثاني من عام  2019في
سيول ،جمهورية كوريا.
وستتاح معلومات أكثر دقة بشأن فترات التسجيل ومواعيد التدريب التقليدي على
 https://welc.wipo.int/index_ar.phpوموقع التعلم اإللكتروني لجمعية كوريا للنهوض
باالختراعwww.ipdiscovery.net :

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يجتازون الدورات على اإلنترنت ،واالختبار التحريري ويكملون البرنامج
التدريبي التقليدي على شهادة مشتركة من الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا
للنهوض باالختراع.

الجمهور المستهدف

تفدم الدورة للمشاركين من البلدان النامية المنخرطين في تطوير األعمال القائمة على الملكية
الفكرية .وتلقى المشاركات من النساء كل التشجيع.

اللغة

ستقدم هذه الدورة باللغتين اإلنكليزية والفرنسية عام .2019
ّ

المدة

من المتوقع أن تستغرق المشاركة عبر اإلنترنت في المرحلتين  1و ،2بما في ذلك عملية االختيار15 ،
أسبوعا .وتستغرق الدورة التقليدية أربعة أيام.

التسجيل

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على https://welc.wipo.int/index_ar.php
وموقع التعلم اإللكتروني لجمعية كوريا للنهوض باالختراعwww.ipdiscovery.net :

المنح الدراسية والرسوم
الدراسية

تقدم أكاديمية الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع المساعدة
ّ
المالية لعدد محدود من المهنيين المبتدئين وكذلك المشاركين من أصحاب مبادرات األعمال القائمة
على الملكية الفكرية .ويمكن أن تغطي المساعدة المالية تكاليف السفر إلى مكان التدريب إضافة إلى
نفقات اإلقامة خالل األيام األربعة لمدة التدريب.
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 ..26دورة عن أثر الملكية الفكرية – شهادة المعرفة العامة بالملكية الفكرية للمعلمين ()IPCC
الوصف

المضمون والبرنامج

تهدف هذه الدورة الجديدة إلى منح معرفة متينة باألسس العامة للملكية الفكرية للمشاركين من
البلدان النامية العاملين في أنشطة مهنية ترتبط باستخدام الملكية الفكرية وبيعها وإنتاجها ونشر
منتجاتها وخدماتها المكثفة في أنشطة اقتصادية مبتكرة ال تنفك تتسارع.
وتهدف الدورة إلى ردم فجوة المعرفة األساسية في البلدان النامية الناجمة عن التغيرات السريعة
للتطورات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية اإلقليمية والوطنية .وستستهدف
الدورة في نسختها التجريبية مهن خدمات المستهلك مثل المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وإدارة الصحة العامة وإنتاج الوسائط المتعددة والتعليم .وتقدم الدورة بالتعاون مع
مكتب كوريا للملكية الفكرية ( )KIPOوالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا ()KAIST
وجمعية كوريا للنهوض باالختراع ( .)KIPAوفي عام  ،2019ستقدم الدورة لمعلمي الشباب
وواضعي السياسات التعليمية ومطوري المناهج.
تتألف الدورة من المراحل الثالث التالية:

المرحلة  :1دورة على اإلنترنت( :الدورة العامة عن الملكية الفكرية ( )DL-101أو أداة IP Ignite؛
المرحلة  :2اختبار تحريري عن الملكية الفكرية؛
المرحلة  :3برنامج تدريبي مباشر

التدريس

البرنامج التدريبي المباشر هو برنامج لمدة أربعة أيامّ ،
يتعلم خاللها المشاركون موضوعات مختارة
ويناقشونها .وستتغير الموضوعات التي يناقشها هذا النشاط وكذلك لغاته وتغطيته اإلقليمية
وينتقى المشاركون من بين من حققوا نجاحا كبيرا في الدورة  DL-101أو دورة أداة IP
كل سنةُ .
المقدمتين ،على التوالي ،من الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض
،IGNITE
ّ
باالختراع.
يقدم معلمون ومدربون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان إدارة الملكية الفكرية الدعم
األكاديمي خالل المراحل  1إلى .3

مناقشات وواجبات على
اإلنترنت

يناقش المعلمون المحنكون/خبراء الملكية الفكرية ممارسات جيدة ومهمة تخص موضوعات مختارة
من الملكية الفكرية عبر منصة التعلم المعززة الخاصة باألكاديمية ومنصتي مكتب كوريا للملكية
الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع.

أهلية االلتحاق بالبرنامج
التدريبي التقليدي

يخضع القبول في البرنامج التقليدي لعملية اختيار تشمل تقييم دوافع كل طالب ومؤهالته ،إضافة
إلى تقييم ألدائه خالل المرحلتين  1و 2من الدورة.

الشهادة

سيحصل المشاركون الذين يجتازون دورة من دورتي اإلنترنت واالختبار التحريري ويكملون البرنامج
التدريبي التقليدي على شهادة مشتركة من الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا
للنهوض باالختراع.

الجمهور المستهدف

تقدم الدورة للمشاركين من معلمي الشباب وواضعي السياسات التعليمية ومطوري المناهج
من البلدان النامية.

اللغة

ستقدم هذه الدورة باللغة اإلسبانية في عام .2019
ّ

االختبار النهائي

المكان والمواعيد

المدة

سيدعى أفضل المشاركين أداء في الدورة  DL-101أو أداة ( IP Igniteالمرحلة  )1واالختبار التحريري
عن الملكية الفكرية (المرحلة  )2إلى تقديم طلب التحاق بالبرنامج التدريبي التقليدي.

من المتوقع أن تُ عقد الدورة في النصف الثاني من عام  2019في بيرو باللغة اإلسبانية .وستتاح
معلومات أكثر دقة بشأن فترات التسجيل ومواعيد التدريب التقليدي على
.https://welc.wipo.int/index_ar.php

من المتوقع أن تستغرق المشاركة عبر اإلنترنت في المرحلتين  1و ،2بما في ذلك عملية االختيار15 ،
أسبوعاّ .أما الدورة التقليدية فتستغرق أربعة أيام.

التسجيل

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

المنح الدراسية والرسوم
الدراسية

تقدم أكاديمية الويبو ومكتب كوريا للملكية الفكرية وجمعية كوريا للنهوض باالختراع المساعدة
ّ
المالية لعدد محدود من المرشحين .ويتوقع أن تغطي المساعدة المالية الرسوم الدراسية لدورات
التعلم عن بعد وتكاليف السفر إلى مكان التدريب ونفقات اإلقامة خالل األيام األربعة لمدة
التدريب.
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برنامج التعلم عن بعد



 ..27الملكية الفكرية وعلوم الحياة للمشاركين في برنامج لوريال  -اليونيسكو للنساء في العلوم
الوصف

تهدف هذه الدورة المباشرة التي تستغرق يومين إلى تزويد العالمات المشاركات في برنامج لوريال
 اليونيسكو للنساء في العلوم ،بمعرفة الملكية الفكرية التي يجب حمايتها والتي تضيف قيمةألبحاثهم في علوم الحياة .وخصصت الدورة التدريبية للتركيز على البراءات ،وهي أكثر مجال ملكية
يهم العلماء.
فكرية ّ
وتتكون الدورة من محاضرات وتمارين تفاعلية ومناقشات مائدة مستديرة مع موظفي الويبو
وزيارة للمنظمة األوروبية للبحوث النووية (.)CERN

المضمون والبرنامج

وبعد انتهاء الدورة ،ستتلقى المشاركات توجيهات من أكاديمية الويبو بشأن الخطوات التالية في
لهن إلقامة روابط بين
تعليم الملكية الفكرية وعالقتها
بأبحاثهن في علوم الحياة .وستتاح الفرصة ّ
ّ
مؤسساتهن البحثية وقطاعات الويبو المعنية أثناء الدورة التدريبية.
ّ
تشمل الدورة المواضيع التالية:
•الملكية الفكرية والصحة العامة؛
•البراءات وتأثيراتها على اختراعات التكنولوجيا الحيوية؛
•هيكل وثيقة البراءة؛
•استخدام المعلومات المتعلقة بالبراءات التخاذ القرارات المستنيرة في علوم الحياة؛
•دعم ريادة األعمال للنواتج البحثية في علوم الحياة؛
•سياسات الملكية الفكرية للجامعات بشأن تسويق مخرجات البحوث في علوم الحياة؛
•اقتصاديات الملكية الفكرية :حالة علوم الحياة ونوع الجنس؛
•مناقشات بشأن السياسات المتعلقة بمسائل حماية البراءات؛
•فرص تطوير المعرفة بالملكية الفكرية ومجتمع الباحثين في علوم الحياة.

التدريس واالختبار النهائي

ال يوجد فحص نهائي لهذا البرنامج التدريبي.

المدة

تستغرق الدورة مدة يومين.

الشهادة

ستمنح شهادة للمشاركات الالتي ينهين الدورة التدريبية بنجاح.

الجمهور المستهدف

صممت الدورة للنساء العالمات المشاركات في برنامج لوريال  -اليونيسكو للنساء في العلوم.

الرسوم الدراسية

ً
مجانا للمشاركات المختارات من برنامج لوريال  -اليونيسكو للنساء في العلوم.
تقدم هذه الدورة
ّ

اللغة

ستقدم هذه الدورة باللغة اإلنكليزية فقط.
ّ
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التعليم القضائي المستمر بشأن خدمات الملكية الفكرية
 ..28الدورة العامة بشأن الملكية الفكرية للقضاة ()DL-JD101
الوصف

المضمون والبرنامج

تقدم أكاديمية الويبو دورات التعليم القضائي المستمر بناء على الدورة العامة عن الملكية الفكرية
( .)DL-101وقد وضعت لجنة من القضاة ذوي الخبرة تمثل مختلف المناطق والتقاليد القانونية
جزءا من
النسخة المتاحة ألعضاء السلطة القضائية ّ
ونقحتها .وتعد الدورة التدريبية على اإلنترنت ً
خدمة تدريب المدربين الشاملة متعددة األغراض والمخصصة ،التي تشمل دورات التعلم عن بعد
والتدريب المباشر والوصول إلى بيانات القضايا والمواد المرجعية .ويمكن تقديم الخدمة الكاملة بناء
على طلب الدول األعضاء.
يمكن الوصول إلى الدورة التدريبية في جميع أنحاء العالم وتضم الوحدات التالية:
الوحدة  :1مدخل إلى حقوق الملكية الفكرية؛
الوحدة  :2حق المؤلف والحقوق المجاورة؛
الوحدة  :3العالمات التجارية؛
الوحدة  :4البراءات؛
الوحدة  :5المؤشرات الجغرافية؛
الوحدة  :6األسرار التجارية/المعلومات غير المعلنة؛
الوحدة  :7التصاميم الصناعية؛
الوحدة  :8موضوعات أخرى عن الملكية الفكرية؛
تقييم للوحدات.

التدريس واالختبار النهائي

هناك تقييم نمطي بعد كل وحدة في الدورة التدريبية.

المدة

يمكن لكل مشارك االطالع على المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
ً
تقريبا.
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة في غضون  75ساعة

الشهادة

يحصل المشاركون على شهادة بعد إتمامهم الدورة التدريبية بنجاح.

الجمهور المستهدف

ُص ِّممت هذه الدورة ألعضاء السلطة القضائية الذين رشحتهم المؤسسات القضائية الوطنية
المعنية.

لغة التدريس

تقدم الدورة باللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية واإلسبانية.
َّ

التسجيل
الرسوم الدراسية
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المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على الرابط:
.https://welc.wipo.int/jtip/training?lang=ar

تقدم هذه الدورة مجانا ألعضاء السلطة القضائية الذين رشحتهم المؤسسات القضائية الوطنية
ّ
المعنية.

برنامج التعلم عن بعد



دورات تجريبية جديدة
 ..29دورة متقدمة عن حق المؤلف للمهنيين السينمائيين (دورة تجريبية جديدة)
الوصف

إن الهدف العام لهذه الدورة هو التشجيع على تطوير صناعات إبداعية محلية في المجال السمعي
ّ
البصري ُبغية تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع مراعاة البيئة الرقمية من منظور
قانوني وتجاري.

المضمون والبرنامج

يسعى المنهج الدراسي إلى تنمية وتعزيز مهارات وقدرات إدارة حق المؤلف من خالل أفضل
الممارسات في هذا المجال وغيرها من األمور ،وإلى تقديم ممارسات تجارية وقانونية مقارنة.

الجمهور المستهدف

مهنيو اإلنتاج والتوزيع السينمائي الذين يتعاملون مع إدارة حق المؤلف .وهذه الدورة مفيدة
لمحامي حق المؤلف الراغبين في تعزيز قدراتهم المهنية لمساعدة الجهات المعنية المحلية في
القطاع السمعي البصري في البلدان النامية.

لغة التدريس

تقدم الدورة باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.
َّ

المدة

التسجيل
الرسوم الدراسية

يمكن لكل مشارك االطالع على المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
ً
تقريبا.
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة في غضون  25إلى  30ساعة

المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على الرابط:
.https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
تقدم هذه الدورة مجانا.
ّ
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 ..30إنفاذ حقوق الملكية الفكرية ()DL-303
الوصف

المضمون والبرنامج

تهدف هذه الدورة الجديدة إلى توفير لمحة عامة وقائعية عن اإلطار القانوني والعملي إلنفاذ
الملكية الفكرية مع التركيز بخاصة على مجاالت اهتمام الممارسين القانونيين وهيئات إنفاذ
حقوق الملكية الفكرية.
وستقوم الدورة بما يلي:
•توفير لمحة عامة عن اإلطار القانوني الدولي إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛
•ووضع األحكام الوجيهة في المعاهدات الثنائية والمتعددة األطراف المخصصة إلنفاذ حقوق
الملكية الفكرية؛
فضال
•وتحديد خصائص موضوعات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإذكاء االحترام للملكية الفكرية
ً
عن التحديات المرتبطة بها؛
•وتناول الموضوعات المتكررة في أنشطة الويبو لتكوين الكفاءات مثل اإلنفاذ على اإلنترنت،
ً
بيئيا من السلع المتعدية على الملكية الفكرية ،وعائدات الجريمة والملكية
والتخلص اآلمن
الفكرية ،والقانون الدولي الخاص؛
تبين نقاط التعلم الرئيسية.
•إعداد أمثلة "دراسات إفرادية" ِّ

تحتوي هذه الدورة على الموضوعات التالية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1مدخل إلى إنفاذ الملكية الفكرية
•الوحدة  :2اإلطار الدولي إلنفاذ الملكية الفكرية
•الوحدة  :3اإلجراءات المدنية وسبل االنتصاف
•الوحدة  :4اإلجراءات الجنائية
•الوحدة  :5التدابير الحدودية
•الوحدة  :6نهوج إلى أوجه التعدي على اإلنترنت
•الوحدة  :7التصرف في السلع المتعدية والمقلدة والتخلص منها
•الوحدة  :8الجهاز القضائي المتخصص
•الوحدة  :9الملكية الفكرية والقانون الدولي الخاص
•الوحدة  :10الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
•الوحدة  :11أمثلة دراسات إفرادية
•االختبار النهائي.

التدريس واالختبار النهائي

ُيقدم معلمون محنكون من الخبراء الممارسين في ميدان إنفاذ الملكية الفكرية الدعم األكاديمي.

المدة

يمكن لكل مشارك االطالع على المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
ً
تقريبا.
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة في غضون  80ساعة

الشهادة

الجمهور المستهدف

التسجيل
لغة التدريس

الرسوم الدراسية
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يحصل المشاركون على شهادة إلكترونية بعد إتمامهم االختبار النهائي للدورة.

ُص ِّممت هذه الدورة للمشاركين الذين يخططون لحضور مزيد من الدورات التدريبية لتطوير
معارفهم عن إنفاذ الملكية الفكرية ،والذين يعملون في مجال إنفاذ الملكية الفكرية؛ وممارسي
بشدة أن يستكمل المشاركون المحتملون "الدورة العامة عن
الملكية الفكرية؛ والطالب .ويوصى
ّ
الملكية الفكرية" ( )DL-101قبل االلتحاق بهذه الدورة.
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

قدم الدورة حاليا باللغة اإلنكليزية كدورة تجريبية.
تُ َّ
تقتضي الدورة  DL-303بوصفها دورة متقدمة سداد رسوم تسجيل للجلسات المقدمة بتوجيه
من المعلمين.

برنامج التعلم عن بعد



 ..31مدخل إلى نظام مدريد ()DL-MADRID
الوصف

تهدف هذه الدورة الجديدة إلى تزويد المستخدمين الحاليين والمستخدمين المستقبليين واألطراف
األخرى المهتمة بالملكية الفكرية بلمحة عامة جيدة عن نظام مدريد كحل فعال من حيث التكلفة
لتسجيل وإدارة العالمات التجارية في جميع أنحاء العالم.
تعمق فهم
وتحتوي الوحدات على أسئلة التحقق من المعرفة في نقاط مختلفة ،وسيناريوهات ّ
المشاركين للمواد المعروضة في الوحدات لتوفير دليل أكثر عملية.

المضمون والبرنامج

تحتوي هذه الدورة على الوحدات الستة التالية واختبار نهائي:
•الوحدة  :1مدخل إلى نظام مدريد؛
•الوحدة  :2لمحة عامة عن عملية االنضمام؛
•الوحدة  :3دور مكتب المنشأ؛
المعين؛
•الوحدة  :4مكتب الطرف المتعاقد
ّ
•الوحدة  :5التواصل مع الويبو واألدوات والخدمات اإللكترونية؛
•الوحدة  :6اإلدارة بعد التسجيل؛
•االختبار النهائي

الشهادة

يحصل المشاركون على شهادة إلكترونية بعد إتمامهم االختبار النهائي للدورة.

االختبار النهائي

يتكون التقييم النهائي من عدة أسئلة اختيارية.

المدة

يمكن لكل مشارك االطالع على المواد الدراسية للدورة بحسب الوتيرة التي تناسبه .وتشير
ً
تقريبا.
التقديرات إلى أنه يمكن دراسة مقررات هذه الدورة في غضون  40ساعة

الجمهور المستهدف
التسجيل
لغة التدريس

الرسوم الدراسية

موجهة للمشاركين المهتمين بمعرفة المزيد عن نظام مدريد .وتفيد بشكل خاص
هذه الدورة
َّ
مديري المكاتب التي تنظر في االنضمام إلى نظام مدريد وإلى الفاحصين واإلداريين في المكاتب
الجديدة.
المعلومات الخاصة بفترات التسجيل وااللتحاق متاحة على
https://welc.wipo.int/index_ar.php

قدم الدورة باللغة اإلنكليزية خالل المرحلة التجريبية.
ستُ َّ
ستقدم هذه الدورة التدريبية كدورة تجريبية عام  ،2019وسيدعى المشاركون للتسجيل دون أي
تكلفة.
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برنامج المؤسسات األكاديمية
برامج الماجستير المشتركة في مجال الملكية الفكرية
يتيح برنامج المؤسسات األكاديمية الذي تقدمه أكاديمية الويبو على
برامج ماجستير مشتركة ،مدتها عام ،في مجال الملكية الفكرية
بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مختارة ،وأحيانا بالتعاون مع إدارات
الملكية الفكرية دون اإلقليمية أو الوطنية ،في أفريقيا وآسيا ومنطقة
المحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الالتينية .وتشترك أكاديمية الويبو مع
المؤسسات الشريكة المعنية في إعداد مناهج ومقررات هذه البرامج.
وستن َّ
ظم برامج الماجستير المشتركة التالية في عام :2020/2019
ُ
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
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.ماجستير في الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو
والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو)
والجامعة األفريقية في موتاري ،زمبابوي
.ماجستير في قانون الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية
الويبو وجامعة كوينسلند للتكنولوجيا في برسبين ،أستراليا
.ماجستير في قانون الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية
الويبو وجامعة تورينو وبالتعاون مع المركز الدولي للتدريب
التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو ،إيطاليا
.ماجستير في الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو،
وأكاديمية دنيس إكاني للملكية الفكرية التابعة للمنظمة
األفريقية للملكية الفكرية ،وكلية العلوم القانونية والسياسية
في جامعة ياوندي الثانية في ياوندي ،الكاميرون
.ماجستير في الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو
ومعهد البراءات التركي وجامعة أنقرة في أنقرة ،تركيا
.ماجستير في قانون الملكية الفكرية مع التخصص في
التصاميم ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة تونغجى في
شنغهاي ،جمهورية الصين الشعبية
.ماجستير في الملكية الفكرية ،تُ َّ
قدم باالشتراك بين أكاديمية
الويبو والمعهد الوطني للملكية الصناعية في األرجنتين
وجامعة سان أندريس في بوينوس آيريس ،األرجنتين
.ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة،
باالشتراك بين أكاديمية الويبو ومكتب بولندا للبراءات وجامعة
جاجيلونيان في كراكوف ،بولندا

والهدف من برامج الماجستير المشتركة المذكورة هو تيسير االلتحاق
بالتعليم العالي في مجال الملكية الفكرية على جميع األفراد المؤهلين.
ويوجد عدد محدود من المنح الدراسية للمواطنين المؤهلين من
البلدان النامية والبلدان األقل نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية المنتمين إلى مؤسسات القطاع العام ذات الصلة،
بما في ذلك الجامعات .ويطلب من المرشحين المهتمين من القطاع
الخاص في البلدان النامية (مكاتب المحاماة أو الشركات أو الجامعات
الخاصة) ،إذا ُقبلوا في البرامج ،أن يتحملوا الرسوم الدراسية وتكاليف
إقامتهم وسفرهم.

برنامج المؤسسات األكاديمية



. .1ماجستير في الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو والمنظمة اإلقليمية
األفريقية للملكية الفكرية (األريبو) والجامعة األفريقية في موتاري ،زمبابوي
ُي َّ
نظم هذا البرنامج بمساعدة مالية من حكومة اليابان.

الموضوعات المشمولة

•مقدمة عامة عن الملكية الفكرية
•البراءات
•العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية
•المنافسة ومكافحة االحتكار
•التصاميم الصناعية
•حق المؤلف والحقوق المجاورة
•منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،ونظام االتحاد الدولي لحماية
األصناف النباتية الجديدة ،والصحة العامة
•المعارف التقليدية والفولكلور والموارد الوراثية
•نقل التكنولوجيا وإدارة أصول الملكية الفكرية والتخطيط االستراتيجي
•االبتكار وريادة األعمال
•الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة
•إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
•جلسات عملية في األريبو
•مؤتمر سنوي
•مشروع بحثي وكتابة أطروحة

لغة التدريس

اإلنكليزية

شروط القبول

كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•من مواطني بلد أفريقي؛
• وحاصلين على األقل على درجة بكالوريوس من المرتبة الثانية من جامعة معترف بها في أي مجال؛
•ومتقنين للغة اإلنكليزية.
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 35

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.
ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.

االستمارات

المكان

المواعيد

الشهادة
التدريس
مزيد من المعلومات

وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم على منح الويبو الدراسية .وبعد ذلك تقدم
إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.
توجد استمارات الطلبات على المواقع اإللكترونية ألكاديمية الويبو واألريبو والجامعة األفريقية:
www.wipo.int/academy/ar/
www.aripo.org
www.africau.edu

موتاري ،زمبابوي

•من مايو إلى يوليو  :2019مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم
اإللكتروني ( ،)https://welc.wipo.int/index.php?lang=arوتشمل االختبار النهائي؛
•من أغسطس إلى ديسمبر  :2019مرحلة اإلقامة في موتاري ،زمبابوي ،بما في ذلك تدريب عملي
لمدة أسبوعين ومؤتمر سنوي عن الملكية الفكرية في المقر الرئيسي لألريبو في هراري ،زمبابوي؛
•من ديسمبر  2019إلى أبريل  :2020االنتهاء من البحث وتقديمه.

سيحصل الطالب الناجحون على درجة الماجستير في الملكية الفكرية من الجامعة األفريقية بالنيابة عن
الويبو واألريبو.

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من الجامعة األفريقية ،واألريبو ،ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة
أخرى ،ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية ،وموظفون من المنظمين المشاركين بما في ذلك
الويبو.

يرجى زيارة المواقع اإللكترونية ألكاديمية الويبو ،واألريبو ،والجامعة األفريقية للحصول على مزيد من
التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
www.aripo.org
www.africau.edu
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. .2ماجستير في قانون الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة كوينسلند
للتكنولوجيا في برسبين ،أستراليا
َّ
منظم بالتعاون مع مكتب أستراليا للملكية الفكرية.
هذا البرنامج

الموضوعات المشمولة

لغة التدريس

شروط القبول

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية

•مقدمة عامة عن الملكية الفكرية
•البراءات واالختراعات البيوتكنولوجية
•حق المؤلف والحقوق المجاورة
•العالمات التجارية وأسماء الحقول والمؤشرات الجغرافية
•قانون التصاميم الصناعية وممارساتها وحماية األصناف النباتية
•المعارف التقليدية والقضايا الناشئة األخرى
•العالقة بين مكافحة االحتكار وحقوق الملكية الفكرية
ً
تجاريا
•إدارة الملكية الفكرية واستغاللها
•مشروع بحثي
•زيارة دراسية إلى مكتب أستراليا للملكية الفكرية

اإلنكليزية

كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•حاصلين على درجة بكالوريوس مدتها  4سنوات في أي تخصص من جامعة كوينسلند للتكنولوجيا
أو أية مؤسسة أسترالية أو أجنبية معادلة لها .ويمكن النظر في قبول المتقدمين الحاصلين على
درجة بكالوريوس مدتها ثالث سنوات ولديهم خبرة عملية في مجال الملكية الفكرية؛
•ومتقنين للغة اإلنكليزية.
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 35

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.
ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.
وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم على منح الويبو الدراسية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.

االستمارات

توجد استمارات الطلبات على الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة كوينسلند للتكنولوجيا:
www.wipo.int/academy/ar/
www.qut.edu.au

المواعيد

إقامة كاملة :من فبراير إلى أكتوبر .2019

التدريس

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة كوينسلند للتكنولوجيا ،برسبين ،ومحاضرون زائرون من
جامعات رائدة أخرى ،ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية ،وموظفون من المنظمين
المشاركين بما في ذلك الويبو.

المكان

الشهادة

مزيد من المعلومات
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برسبين ،أستراليا

سيحصل الطالب الناجحون على درجة ماجستير في قانون الملكية الفكرية من جامعة كوينسلند
للتكنولوجيا بالنيابة عن الويبو.

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو والموقع اإللكتروني لجامعة كوينسلند للتكنولوجيا
للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
www.qut.edu.au

برنامج المؤسسات األكاديمية



. .3ماجستير في قانون الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة تورينو في
تورينو ،إيطاليا
ُي َّ
نظم هذا البرنامج بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية (.)ITC-ILO

الموضوعات المشمولة

•مقدمة عامة عن الملكية الفكرية
•البراءات
•حق المؤلف والحقوق المجاورة
•الملكية الفكرية وعلم االقتصاد
•الملكية الفكرية والقانون الدولي
•العالمات التجارية وأسماء الحقول
•المؤشرات الجغرافية
•التصاميم الصناعية
•المنافسة غير المشروعة ومكافحة االحتكار
•نقل التكنولوجيا
•استغالل الملكية الفكرية وإنفاذها
•حقوق الملكية الفكرية الجديدة
•مؤتمر سنوي
•زيارة دراسية إلى الويبو
•مشروع بحثي
اإلنكليزية
كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•حاصلين على درجة جامعية في القانون أو االقتصاد أو الهندسة أو الطب أو الفيزياء أو الكيمياء
أو علوم االتصاالت أو إدارة األعمال .ويلزم أن تكون مدة الحضور في أحد الميادين المذكورة
أعاله أربع سنوات على األقل في جامعة من الجامعات؛
قيم ذلك بأحد االختبارات المعتمدة إلتقان اللغة اإلنكليزية.
•ومتقنين للغة اإلنكليزية.
وسي َّ
ُ
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 40
يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.
ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.
وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم على منح الويبو الدراسية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.
توجد استمارات الطلبات على الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة تورينو:
www.wipo.int/academy/ar/
en.unito.it
تورينو ،إيطاليا
•من سبتمبر إلى ديسمبر  :2019مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم
اإللكتروني ( ،)https://welc.wipo.int/index.php?lang=arوتشمل االختبار النهائي؛
•من يناير إلى أبريل  :2020مرحلة اإلقامة في تورينو ،إيطاليا .وتشمل هذه الفترة زيارة لمدة ثالثة
أيام إلى المقر الرئيسي للويبو في جنيف؛
•من مايو إلى يوليو  :2020تحضير ورقة بحثية نهائية وتقديمها.

الشهادة

سوف يحصل الطالب الناجحون على درجة ماجستير في قانون الملكية الفكرية من جامعة تورينو
بالنيابة عن الويبو.
يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة تورينو ،إيطاليا ،ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة
أخرى ،ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية ،وموظفون من المنظمين المشاركين بما
في ذلك الويبو.
يرجى زيارة الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة تورينو للحصول على مزيد من
التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
http://www.turin-ip.com

لغة التدريس
شروط القبول

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية

االستمارات
المكان
المواعيد

التدريس
مزيد من المعلومات
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. .4ماجستير في الملكية الفكرية ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وأكاديمية دنيس إكاني
للملكية الفكرية التابعة للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،وكلية العلوم القانونية
والسياسية في جامعة ياوندي الثانية في ياوندي ،الكاميرون
ُي َّ
نظم هذا البرنامج بمساعدة مالية من حكومة اليابان.

الموضوعات المشمولة

لغة التدريس

شروط القبول

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية

•مقدمة عامة عن الملكية الفكرية
•أنظمة أفريقية أخرى للملكية الفكرية (األريبو ،ومكتب البراءات المغربي ،وغيرهما)
•اإلبداعات التقنية والزخرفية
•البراءات
•نماذج المنفعة
•التصاميم الصناعية
•السندات الخاصة (األصناف النباتية وخرائط الدوائر المتكاملة)
•العالمات المميزة
•عالمات السلع والخدمات
•األسماء التجارية
•تسميات المنشأ
•المؤشرات الجغرافية
•الملكية األدبية والفنية
•حق المؤلف والحقوق المجاورة
•التجارة اإللكترونية وحق المؤلف
•الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية
•المنافسة والملكية الفكرية
•منازعات الملكية الفكرية
•سير الملكية الفكرية
•الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
•التدقيق التقييمي للملكية الفكرية
•اقتصادات الملكية الفكرية
•مشكالت الملكية الفكرية الراهنة
•أطروحة

الفرنسية

كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•من مواطني بلد أفريقي؛
•وحاصلين على درجة بكالوريوس في القانون أو االقتصاد أو العلوم أو دبلوم في الهندسة من
جامعة معترف بها؛
•ومتقنين للغة الفرنسية.
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 35
يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.

االستمارات

المكان
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وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم على منح الويبو الدراسية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.

يمكن الحصول على استمارات الطلبات على مواقع أكاديمية الويبو ،والمنظمة األفريقية للملكية
الفكرية ،وجامعة ياوندي على اإلنترنت:
www.wipo.int/academy/ar/
www.oapi.int
www.universite-yde2.org
ياوندي ،الكاميرون

برنامج المؤسسات األكاديمية



المواعيد

•من أكتوبر  2019إلى يناير  :2020مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو
للتعليم اإللكتروني ( ،)https://welc.wipo.int/index.php?lang=arوتشمل االختبار النهائي؛
•من يناير إلى يونيو  :2020مرحلة اإلقامة في جامعة ياوندي الثانية وأكاديمية دنيس إكاني
للملكية الفكرية التابعة للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية في الكاميرون ،بما في ذلك خبرة
عمل تطبيقية لمدة ثالثة أسابيع في المقر الرئيسي للمنظمة األفريقية للملكية الفكرية في
ياوندي؛
•يونيو  :2020اختبار وتقديم بحث تخرج (رسالة) في ياوندي.

التدريس

يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة ياوندي ،الكاميرون ،ومحاضرون زائرون من جامعات
رائدة أخرى ،ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية ،وموظفون من المنظمين المشاركين
بما في ذلك الويبو.

الشهادة

مزيد من المعلومات

سيحصل الطالب الناجحون على درجة ماجستير في الملكية الفكرية من جامعة ياوندي بالنيابة عن
الويبو والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية.

يرجى زيارة المواقع اإللكترونية ألكاديمية الويبو ،والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية ،وجامعة
ياوندي للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
www.oapi.int
www.universite-yde2.org
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. .5ماجستير في الملكية الفكرية (تخصص في قانون البراءات وقانون التصاميم) ،باالشتراك
بين أكاديمية الويبو ومعهد البراءات التركي وجامعة أنقرة في أنقرة ،تركيا
ُي َّ
نظم هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة تركيا من خالل مكتب تركيا للبراءات (.)TurkPatent

الموضوعات المشمولة

لغة التدريس
شروط القبول

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية
ً
(تُ َّ
الحقا)
ؤكد

االستمارات

المكان
المواعيد

الشهادة
التدريس
مزيد من المعلومات

80

•دورة عامة عن الملكية الفكرية
•البراءات
•العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
•مقدمة عامة عن الملكية الفكرية ومنهجيات البحث :المقاربات المتعددة التخصصات
•دورة متقدمة عن قانون البراءات :الموضوعي واإلجرائي
•دورة متقدمة عن قانون التصاميم :الموضوعي واإلجرائي
•دورة متقدمة عن العالمات التجارية
•المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية
•االنتفاع التجاري بالملكية الفكرية
•التعدي على الملكية الفكرية في الجامعات
•مشروع بحثي
•ندوة عن الملكية الفكرية
اإلنكليزية
كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•حاصلين على درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها (من أي تخصص)؛
تبين حصولهم على معدل تراكمي ال ّ
يقل عن  2.00من 4.00؛
•ويقدموا وثيقة ّ
•ومتقنين للغة اإلنكليزية.
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 30
يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.
ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.
وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم على منح الويبو الدراسية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.
سوف تُ تاح استمارات الطلبات على مواقع أكاديمية الويبو ومعهد البراءات التركي وجامعة أنقرة
على اإلنترنت:
www.wipo.int/academy/ar/
http://fisaum.ankara.edu.tr/en
أنقرة ،تركيا
العام الدراسي الممتد من سبتمبر  2019إلى يونيو :2020
•من سبتمبر إلى ديسمبر  :2019مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو
للتعليم اإللكتروني ( ،)https://welc.wipo.int/index.php?lang=arوتشمل االختبار النهائي؛
•من فبراير إلى يونيو  :2020مرحلة اإلقامة في جامعة أنقرة في تركيا ،بما في ذلك خبرة عمل
تطبيقية في مقر مكتب تركيا للبراءات ()TurkPatent؛
•من مايو إلى يونيو  :2020إعداد وتقديم ورقة بحث نهائية خالل مرحلة اإلقامة في جامعة
أنقرة.
سوف يحصل الطالب الناجحون على درجة ماجستير في قانون الملكية الفكرية (تخصص في
قانون البراءات وقانون التصاميم) من جامعة أنقرة بالنيابة عن الويبو ومكتب تركيا للبراءات.
يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة أنقرة ،ومحاضرون زائرون من جامعات رائدة أخرى،
ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية ،وموظفون من المنظمين المشاركين.
يرجى زيارة الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة أنقرة للحصول على مزيد من
التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
http://fisaum.ankara.edu.tr/en
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. .6ماجستير في الملكية الفكرية مع التخصص في التصاميم ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو
وجامعة تونغجى في شنغهاي ،جمهورية الصين الشعبية
ُي َّ
نظم هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية.

الموضوعات المشمولة

لغة التدريس

شروط القبول

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية

االستمارات
المكان

المواعيد
الشهادة
التدريس
مزيد من المعلومات

•مقدمة عامة عن الملكية الفكرية
•قانون البراءات
•قانون التصاميم
•قانون العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية
•حق المؤلف والحقوق المجاورة
•قانون المنافسة الدولي
•التصميم واالبتكار
•القضايا المشتركة
•نقل التكنولوجيا والترخيص
•الملكية الفكرية في الصناعة
•إنفاذ الملكية الفكرية
•القانون الدولي الخاص
•مدخل إلى القانون الصيني
•محاكمات صورية وزيارات دراسية
•بحث وكتابة أطروحة
•مؤتمر سنوي

اإلنكليزية

كي ينظر في قبول المتقدمين ،يجب أن يكونوا:
•حاصلين على األقل على درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها؛
•وحاصلين على شهادة إتقان للغة اإلنكليزية ( IELTSأو )TOEFL؛
•وناجحين في اختبار اللغة اإلنكليزية لخريجي الجامعات (( )CET-6الطالب الصينيون فقط)
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 35

يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.
ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.
وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم على منح الويبو الدراسية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.
سوف تُ تاح استمارات الطلبات على الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة تونغجي:
www.wipo.int/academy/ar/
www.tongji.edu.cn/english
شنغهاي ،جمهورية الصين الشعبية

•إقامة كاملة :من سبتمبر  2019إلى أغسطس .2020
•إكمال األطروحة :من أغسطس إلى ديسمبر .2020

سوف يحصل الطالب الناجحون على درجة ماجستير في الملكية الفكرية (تخصص في التصاميم)
من جامعة تونغجي بالنيابة عن الويبو.
يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة تونغجي ،شانغهاي ،ومحاضرون زائرون من جامعات
رائدة أخرى ،ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية ،وموظفون من الويبو والمنظمين
المشاركين.

ينبغي للمتقدمين زيارة موقعي أكاديمية الويبو وجامعة تونغجي على شبكة اإلنترنت للحصول
على مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
www.tongji.edu.cn/english
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. .7ماجستير في الملكية الفكرية واالبتكار ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو وجامعة سان أندريس
في بوينوس آيريس ،األرجنتين
ينظم هذا البرنامج بالتعاون مع حكومة األرجنتين من خالل المعهد الوطني للملكية الصناعية في األرجنتين

الموضوعات المشمولة

لغة التدريس
شروط القبول
العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية

االستمارات
المكان
المواعيد

الشهادة
التدريس
مزيد من المعلومات

82

•مقدمة عامة عن الملكية الفكرية
•إدارة الملكية الفكرية
•الجوانب الدولية للملكية الفكرية
•حقوق النشر وحق المؤلف (بما في ذلك الملكية الفكرية في الصناعات اإلبداعية)
•قانون البراءات
•نقل التكنولوجيا
•العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية
•تقييم الملكية الفكرية
•سياسات وحوكمة اإلنترنت
•قانون وسائل اإلعالم :الجوانب القانونية للويب
•الملكية الفكرية لرواد األعمال
•إدارة حقوق الملكية الفكرية :االبتكار المفتوح
•الملكية الفكرية في االبتكار المرتبط بالصحة والزراعة
•االستراتيجيات الوطنية والتجارية بشأن الملكية الفكرية وسياسة االبتكار لتنمية أمريكا الالتينية
•كتابة ورقة بحث وتقديمها
اإلسبانية
كي ينظر في قبول المتقدمين ،يجب أن يكونوا:
•حاصلين على األقل على درجة بكالوريوس من جامعة معترف بها؛
•ومتقنين للغة اإلسبانية ولهم معرفة جيدة باللغة اإلنكليزية.
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 30
يوجد عدد محدود من المنح الدراسية المتاحة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•رسوم التسجيل والرسوم الدراسية؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.
ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.
وتخطر أكاديمية الويبو المتقدمين في حالة قبول حصولهم على منح الويبو الدراسية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.
توجد استمارات الطلبات على الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة سان أندريس:
www.wipo.int/academy/ar/
http://www.udesa.edu.ar
بوينوس آيريس ،األرجنتين
•من فبراير إلى مارس  :2019مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم
اإللكتروني ( ،)https://welc.wipo.int/index.php?lang=arوتشمل االختبار النهائي؛
•من أبريل إلى أكتوبر  :2019مرحلة اإلقامة في جامعة سان أندريس والمعهد الوطني للملكية
الصناعية في بوينوس آيريس ،األرجنتين
سيحصل الطالب الناجحون على درجة ماجستير في الملكية الفكرية واالبتكار من جامعة سان
أندريس بالنيابة عن الويبو والمعهد الوطني للملكية الصناعية.
يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة سان أندريس ،بوينوس آيريس ،ومحاضرون زائرون
من جامعات رائدة ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية وموظفون من الويبو والمعهد
الوطني للملكية الصناعية.
ينبغي للمتقدمين زيارة موقعي أكاديمية الويبو وجامعة سان أندريس على شبكة اإلنترنت
للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
http://www.udesa.edu.ar
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. .8ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة ،باالشتراك بين أكاديمية الويبو
ومكتب بولندا للبراءات وجامعة جاجيلونيان في كراكوف ،بولندا (جديد)
َّ
منظم بالتعاون مع حكومة جمهورية بولندا عن طريق مكتب بولندا للبراءات.
هذا البرنامج

الموضوعات المشمولة
ً
(تُ َّ
الحقا)
ؤكد

لغة التدريس
شروط القبول

العدد األقصى للطالب
االستمارات
المكان
المواعيد

الشهادة
التدريس
مزيد من المعلومات

ستركز الدراسات على القضايا الصعبة الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة في مجال قانون الملكية
الفكرية
•مقدمة عن الملكية الفكرية (بما في ذلك قانون االتحاد األوروبي؛ والتقنيات الجديدة؛
والمنظورات األخالقية واالجتماعية والقانونية؛ والعالمات التجارية والحقوق المتصلة
والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية؛ وحق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون البراءات)
•التكنولوجيات الجديدة وقانون البراءات
•حق المؤلف في العصر الرقمي
•الترويج التجاري في سياق العالمات التجارية والتصاميم والمنافسة غير المشروعة
•التكنولوجيات الجديدة وقانون وسائل اإلعالم
•حماية البيانات والخصوصية والحقوق الشخصية على اإلنترنت
•المكتبات الرقمية
•مسؤولية مزودي خدمات اإلنترنت
•حماية البرمجيات وقواعد البيانات واأللعاب الحاسوبية بموجب الملكية الفكرية
•عقود الملكية الفكرية
ً
تجاريا بالملكية الفكرية
•نقل التكنولوجيا واالنتفاع
•التحكيم والوساطة في مسائل الملكية الفكرية
•الجوانب الدولية للملكية الفكرية
•إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
•زيارة دراسية مع تدريب عملي في مكتب بولندا للبراءات
•كتابة وتقديم بحث/أطروحة أو ندوة وتدريب
اإلنكليزية
كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•حاصلين على درجة بكالوريوس/ماجستير في القانون أو االقتصاد أو إدارة األعمال أو مجال
وجيه آخر من جامعة معترف بها؛
قيم ذلك بأحد االختبارات المعتمدة إلتقان اللغة اإلنكليزية).
(سي َّ
•ومتقنين للغة اإلنكليزية ُ
ً
مكانا للطالب الذين يدعمون ويمولون أنفسهم.
يوجد 50
سوف تُ تاح استمارات الطلبات على الموقعين اإللكترونيين ألكاديمية الويبو وجامعة جاجيلونيان:
www.wipo.int/academy/ar/
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
كراكوف ،بولندا
•من أكتوبر  2019إلى يناير  :2020مرحلة التعلم عن بعد اإللزامية ،وتشمل االختبار النهائي،
عبر مركز أكاديمية الويبو للتعليم اإللكتروني ()https://welc.wipo.int/index.php?lang=ar
ومنصة التعلم اإللكتروني لجامعة جاجيلونيان؛
•من فبراير إلى يونيو  :2020مرحلة إقامة في جامعة جاجيلونيان ،بما في ذلك زيارة دراسية مع
تدريب عملي في مكتب بولندا للبراءات في وارسو ،بولندا؛
•من أكتوبر إلى ديسمبر  :2020بحث/أطروحة/ندوة وتدريب ماجستير.
سيحصل الطالب الناجحون على درجة ماجستير في الملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة من
جامعة جاجيلونيان بالنيابة عن الويبو ومكتب بولندا للبراءات.
يقدم الدروس أكاديميون بارزون من جامعة جاجيلونيان في كراكوف ،ومحاضرون زائرون من
جامعات رائدة أخرى ،ومهنيون معروفون في مجال الملكية الفكرية ،وموظفون من الويبو
ومكتب بولندا للبراءات.
ينبغي للمتقدمين زيارة موقعي أكاديمية الويبو وجامعة جاجيلونيان على شبكة اإلنترنت للحصول
على مزيد من التفاصيل والمعلومات المحدثة:
www.wipo.int/academy/ar/
www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?lang=en
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لم ِّ
علمي الملكية الفكرية والباحثين فيها
ندوتان ُ

لم ِّ
علمي الملكية الفكرية والباحثين فيها
	.1ندوة مشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية ُ
في أمريكا الالتينية ،ومؤتمر أكاديميي الملكية الفكرية في أمريكا الالتينية الذي تستضيفه
جامعة سان أندريس ،األرجنتين (ستحدد المواعيد الحقا) في بوينوس آيريس ،األرجنتين
تُ َّ
نظم هذه الندوة باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية ،جنيف ،سويسرا.

المضمون

لغة التدريس

شروط القبول

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية
ً
(تُ َّ
الحقا)
ؤكد

تهدف الندوة إلى:
•تعزيز المعرفة في مجال الملكية الفكرية وإطالع أساتذة الجامعات على أحدث معاهدات الويبو
ومنظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية ،وكذلك التطورات الدولية الراهنة المرتبطة
بسياق أمريكا الالتينية؛
•ورسم خريطة لمنح الملكية الفكرية والمنح التعليمية القائمة في منطقة أمريكا الالتينية؛
•وتوفير منتدى لتبادل الخبرات األكاديمية في تدريس الملكية الفكرية والبحث فيها في منطقة
أمريكا الالتينية ،بما في ذلك أساليب التدريس الحالية في مجال قانون الملكية الفكرية؛
•وتشجيع نشر بحوث عالية الجودة عن الملكية الفكرية في أمريكا الالتينية.
اإلسبانية

كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•حاصلين على درجة علمية متقدمة ولديهم خبرة تدريسية في مجال قانون الملكية الفكرية أو
القانون الدولي/االقتصاد الدولي/اإلدارة الدولية مع التخصص في الملكية الفكرية؛
•ومتقنين للغة اإلسبانية.
ً
ً
متاحا.
مكانا
يوجد 20
تقدم الويبو ومنظمة التجارة العالمية  15منحة دراسية للمنطقة .وتشمل هذه المنح ما يلي:
•تذكرة العودة؛
•أي رسوم تتعلق بالندوة؛
•اإلقامة والسكن.
ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول والتأمين الصحي ،إن وجدت.

االستمارات

المكان

المواعيد

مزيد من المعلومات
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ُ
ُ
وشعبة الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية المتقدمين في حالة
أكاديمية الويبو
وتخطر
قبول حصولهم على المنح الدراسية المقدمة من الويبو ومنظمة التجارة العالمية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.

توجد استمارات الطلبات على موقعي أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية على اإلنترنت.
جامعة سان أندريس في بوينوس آيريس ،األرجنتين

ستحدد المواعيد الحقا

يرجى زيارة موقعي أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية على اإلنترنت للحصول على مزيد من
التفاصيل والمعلومات المحدثة.

برنامج المؤسسات األكاديمية



لم ِّ
علمي الملكية الفكرية :من  17إلى 29
	.2ندوة مشتركة بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية ُ
يونيو  ،2019جنيف ،سويسرا
تُ َّ
نظم هذه الندوة باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية ،جنيف ،سويسرا.

المضمون

لغة التدريس

شروط القبول

العدد األقصى للطالب
المنح الدراسية
ً
(تُ َّ
الحقا)
ؤكد

ويتوقع
تركز الندوة على طائفة مختلفة كل سنة من موضوعات الملكية الفكرية المتخصصةُ .
من المشاركين مناقشة حاالت إفرادية وتجارب تدريسية وجيهة فيما يتعلق بهذه الموضوعات.
ً
وإضافة إلى ذلك ،تنظر الندوة في منهجيات التدريس .وسوف يشمل البرنامج زيارات إلى
مكتبتي الويبو ومنظمة التجارة العالمية واجتماعات مع مسؤولي المنظمتين.
اإلنكليزية

كي ينظر في قبول المتقدمين ،عليهم أن يكونوا:
•حاصلين على درجة علمية متقدمة ولديهم خبرة تدريسية في مجال قانون الملكية الفكرية أو
القانون الدولي/االقتصاد الدولي/اإلدارة الدولية مع التخصص في الملكية الفكرية؛
•ومتقنين للغة اإلنكليزية.
ً
ً
متاحا.
مكانا
يوجد 30
تقدم الويبو ومنظمة التجارة العالمية عددا محدودا من المنح الدراسية .وتشمل هذه المنح ما
يلي:
•تذكرة العودة؛
•أي رسوم تتعلق بالندوة؛
•اإلقامة الكاملة والسكن؛
•التأمين الصحي.

ويتحمل المشاركون تكاليف تأشيرة الدخول ،إن وجدت.
ُ
ُ
وشعبة الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية المتقدمين في حالة
أكاديمية الويبو
وتخطر
قبول حصولهم على المنح الدراسية المقدمة من الويبو ومنظمة التجارة العالمية .وبعد ذلك
تقدم إليهم المعلومات الوجيهة ،بما في ذلك ترتيبات السفر.

االستمارات

توجد استمارات الطلبات على موقعي أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية على اإلنترنت.

المواعيد

من  17إلى  29يونيو ( 2019أسبوعان).

المكان

مزيد من المعلومات

جنيف ،سويسرا

يرجى زيارة موقعي أكاديمية الويبو ومنظمة التجارة العالمية على اإلنترنت للحصول على مزيد من
التفاصيل والمعلومات المحدثة.
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برنامج المدارس الصيفية للويبو
معلومات عامة عن مدارس الويبو الصيفية
ً
فرصة للمهنيين الشباب وطالب الجامعات الكتساب معارف أعمق بالملكية
تتيح مدارس الويبو الصيفية
الفكرية ،بما في ذلك فهم الملكية الفكرية كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والتكنولوجية ،ودور الويبو في هذا الصدد.
وتشترك جميع المدارس الصيفية ،فيما عدا المتخصصة منها ،في المقررات والشكل والمدة .ويعرض على
المشاركين شتى جوانب الملكية الفكرية ،بما في ذلك الطبيعة الدولية لحماية الملكية الفكرية والعالقة بين
وجَهاً نحو المشكالت ويشمل
وم ّ
الملكية الفكرية والميادين األخرى .ويتبع البرنامج نهجاً متعدد التخصصات ُ
محاضرات ،وتمارين محاكاة ،ومناقشات جماعية بشأن موضوعات مختارة في مجال الملكية الفكرية،
وحلقات النقاش ،ودراسات إفرادية.
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المضمون والبرنامج

لغة التدريس

األهلية

التعلم عن بعد
رسوم التسجيل

•الويبو ودورها في النهوض باإلبداع واالبتكار
•قضايا معاصرة مختارة في مجال العالمات التجارية
•أنظمة العالمات التجارية الدولية واإلقليمية
•المؤشرات الجغرافية :المشهد الدولي والقضايا الراهنة
•حماية التصاميم وعالقتها بمجاالت الملكية الفكرية األخرى
•أسماء الحقول على اإلنترنت والوسائل البديلة لتسوية المنازعات ،بما في ذلك شرح للقضايا
•العالمات التجارية واإلنترنت :القضايا والتحديات
•التوسيم – دراسة إفرادية
•أنظمة البراءات الدولية واإلقليمية
•قضايا معاصرة مختارة في مجال البراءات
•االنتفاع بمعلومات البراءات
•حماية األسرار التجارية :القضايا الراهنة
•قضايا مختارة في مجال البراءات والتكنولوجيا الحيوية
•الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
•قضايا معاصرة مختارة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة
•التقييدات واالستثناءات على حق المؤلف ،بما في ذلك نفاذ معاقي البصر إلى المصنفات
المحمية بحق المؤلف
•المنافسة غير المشروعة والملكية الفكرية
•اقتصادات الملكية الفكرية
•إدارة الملكية الفكرية :نهج عملي
•تقييم الملكية الفكرية
•نقل التكنولوجيا والترخيص
•تمارين محاكاة عن التفاوض على التراخيص
•الصناعات اإلبداعية والملكية الفكرية؛ وترخيص حق المؤلف
•حماية األصناف النباتية الجديدة ،بما في ذلك اتفاقية االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية
الجديدة
•الملكية الفكرية والتنوع البيولوجي :المشهد الدولي والقضايا الراهنة
•حلقة نقاش:
	–الملكية الفكرية والصحة العامة :القضايا والتحديات
	–الملكية الفكرية والتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ :القضايا والتحديات
	–قضايا مختارة عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
•مناقشة جماعية:
	–نقل التكنولوجيا في مجال الملكية الفكرية
	–حق المؤلف في العصر الرقمي
	–االبتكار المفتوح
	–العالمات وأدوات التوسيم

تختلف اللغات بحسب المدرسة الصيفية

موجه إلى طالب
إن برنامج مدارس الويبو الصيفية متعدد التخصصات بطبيعته ،ولذلك فهو
َّ
فضال عن المهنيين الشباب العاملين في أي
السنوات النهائية والخريجين من أي مجال أكاديمي
ً
ً
جزءا منه.
مجال تشكل الملكية الفكرية
ُي َ
ً
جلسة من الدورة الشبكية المجانية العامة عن الملكية
بنجاح
يستكملوا
طلب من المرشحين أن
ٍ
الفكرية ( .)DL-101وسوف تُ علن مواعيد الجلسة وكذلك دورة خاصة للمدارس الصيفية
المتخصصة.
ُيرجى التحقق من المعلومات ذات الصلة على الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو:
www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school

السفر واإلقامة ونفقات
المعيشة

المشاركون مسؤولون عن سفرهم من شتى الوجهات وإليها ،وكذلك عن نفقات اإلقامة
والمعيشة خالل مشاركتهم في البرنامج.

مزيد من التفاصيل

ُي َ
منح المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج شهادة بالمشاركة.
لمعرفة المزيد عن شتى المدارس الصيفيةُ ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني التالي:
.www.wipo.int/academy/ar/courses/summer_school

المنح الدراسية

الشهادة
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توجد منح دراسية للمشاركين الدوليين في المدارس الصيفية المنظمة في جمهورية كوريا
وجنوب أفريقيا من خالل صندوقي حكومتي جمهورية كوريا واليابان على التوالي .وتشمل المنح
الدراسية تكاليف السفر.
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مدارس الويبو الصيفية لعام *2019
.1

المدرسة الصيفية

اللغة

مدرسة الويبو  -البرازيل الصيفية عن الملكية الفكرية

البرتغالية

.3

مدرسة الويبو  -الصين الصيفية عن الملكية الفكرية

اإلنكليزية

.5

مدرسة الويبو – الجمهورية التشيكية الصيفية عن الملكية الفكرية

اإلنكليزية

مدرسة الويبو  -المكسيك الصيفية عن الملكية الفكرية

اإلسبانية

.2

.4

.6
.7

مدرسة الويبو  -شيلي الصيفية عن الملكية الفكرية

مدرسة الويبو  -كرواتيا الصيفية عن الملكية الفكرية
مدرسة الويبو  -الهند الصيفية عن الملكية الفكرية

اإلسبانية

اإلنكليزية

يحددان الحقا

.10

مدرسة الويبو – جمهورية كوريا الصيفية عن الملكية الفكرية

.11

مدرسة الويبو  -روسيا الصيفية عن الملكية الفكرية

.13

مدرسة الويبو  -إسبانيا الصيفية عن الملكية الفكرية

.14

مدرسة الويبو  -السودان الصيفية عن الملكية الفكرية

.16

مدرسة الويبو  -الواليات المتحدة األمريكية الصيفية عن الملكية الفكرية اإلنكليزية

.12

.15

المتقدمة عن الملكية الفكرية
مدرسة الويبو  -جنوب أفريقيا الصيفية
ّ
ونقل التكنولوجيا

مدرسة الويبو  -جامعة جنيف (جنيف ،سويسرا) الصيفية عن الملكية
الفكرية

يحددان الحقا

اإلنكليزية

.8
.9

يحددان الحقا

يحددان الحقا
يحددان الحقا

مدرسة الويبو – ُعمان الصيفية عن الملكية الفكرية

مدرسة الويبو  -الفلبين الصيفية عن الملكية الفكرية

المكان والمواعيد

اإلنكليزية

اإلنكليزية
اإلنكليزية
الروسية

يحددان الحقا
يحددان الحقا
يحددان الحقا

يحددان الحقا

دايجون ،جمهورية كوريا
من  8إلى  19يوليو 2019
يحددان الحقا

اإلنكليزية

يحددان الحقا

اإلسبانية

مدريد ،إسبانيا
يحدد الموعد الحقا

اإلنكليزية

جنيف ،سويسرا
من 24يونيو إلى  5يوليو
2019

العربية

يحددان الحقا

واشنطن العاصمة ،الواليات
المتحدة األمريكية
من  3إلى  14يونيو 2019

* لالطالع على تحديثات بشأن المواعيد وآجال التسجيل والرسوم ،يُرجى مراجعة الموقع اإللكتروني ألكاديمية الويبو.www.wipo.int/academy/ar/ :
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