A

WIPO/ACE/10/13

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 1 :سبمترب 2015

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015
أدوات تعليمية إلذكاء احرتام امللكية الفكرية يف إيطاليا :املخرتعون الصغار والكبار ومسابقة األفكار

من اإعداد املديرية العامة ملاكحفة التقليد – مكتب اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية ،وزارة الت منية الاقتصادية يف اإيطاليا

*

ملخص
ِّ
تقدم هذه الوثيقة مسابقة " إارشاق اخملرتعني الصغار والكبار" اليت نمت وزارة التمنية الاقتصادية يف اإيطاليا س دورات
مهنا حىت الآن من خالل املديرية العامة ملاكحفة التقليد – مكتب اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية .ويتنافس يف هذه
املسابقة طالب ش باب (ومدارسهم) عىل تقدمي أأفضل الرسومات واملصنوعات اليدوية املتعلقة بأأش ياء جديدة تع ُّد اخرتاعات
مفيدة يف أأنشطهتم اليومية أأو أأش ياء موجودة يضفون علهيا وظائف أأو أأشاك ًل جديدة .وتو َّجه هذه املسابقة اإىل طالب
املدارس الابتدائية والثانوية و أأساتذهتم هبدف توعيهتم بأأمهية حقوق امللكية الفكرية وبنتاجئ رشاء منتجات مقدلة وتوزيعها.
ويزخر هذا احلدث مبعلومات تعليمية وتواكبه أأنشطة تعلتية ختص قيمة الإبداع والابتاكر ،وا ألدوات املالمئة محلاية امللكية
الصناعية ،وخماطر التقليد؛ و َّ
تنمم يف اإطاره ندوات خمصصة عن هذه املوضوعات .وتعزز أآاثر هذا احلدث من خالل املواد
املطبوعة واملعلومات املتاحة عىل الإن نرت وعرض املشاريع خالل الفعاليات املؤسس ية والعامة والندوات واملعارض التجارية.

*

ل تُ َع ِّرب الآراء الواردة يف هذه الوثيقة اإل عن ر أأي اكتهبا فقط ول تُ َع ِّرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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 .1يتطلب تعزيز القدرة التنافس ية العامة لالقتصاد الوطين اعامتد اسرتاتيجية ذات بعدين :يمكن أأوهلام يف توليد الابتاكر
ونقهل اإىل البدل املعين بتسخري املعارف العلتية لتحقيق التمنية وإاعادة دفع جعةل المنو الاقتصادي؛ و أأما اثنهيام فهو حتفزي النشاط
الابتاكري وزرع السلوكيات الصحيحة والاهامتم ابلبتاكر بوصفهام عاملني أأساس يني لتحقيق المنو الاجامتعي الاقتصادي.
 .2ويكتيس الإبداع وادلمع املالمئ للتهارات والقدرات املعنية أأمهية اسرتاتيجية يف حتقيق هذه ا ألهداف ومواهجة تطور
النمام الاقتصادي احلايل وتوجهيه حنو حتقيق اقتصاد املعرفة حتقيق ًا اتم ًا من خالل مسار تدريب عىل اإنتاج املعرفة ونرشها.
 .3واستناد ًا اإىل هذا التحليل ،ما انفك وزارة التمنية الاقتصادية (الوزارة) تضطلع ،من خالل املديرية العامة ملاكحفة
التقليد – مكتب اإيطاليا للرباءات والعالمات التجارية ،بأأنشطة وطنية هتدف اإىل الهنوض بقيمة الاخرتاع و أأمهيته بوصفه
السبيل اإىل املعرفة العلتية و أأداة لالبتاكر التكنولويج يف املؤسسات التعليمية.
.4

.5

.6

واضطلع الوزارة حتديد ًا بنشاطني جتاريني إلزاكء الوعي يف احمليط املدريس ( )2014-2004هام:
-

ندوات عن حامية امللكية الصناعية والابتاكر ،تركز عىل تعزيز الإبداع والابتاكر وماكحفة التقليد؛

-

مسابقة ا ألفاكر " إارشاق اخملرتعني الصغار والكبار" لتقدمي أأفضل رمسة و /أأو مصنوع يدوي ألش ياء جديدة أأو
أأش ياء موجودة تضفى علهيا وظائف أأو أأشاكل جديدة.

واس هتل هذان املرشوعان سعي ًا اإىل حتقيق ما ييل:
-

توعية الش باب بدور الاخرتاعات والرباءات؛

-

نقل س بل حتويل فكرة أأو اخرتاع اإىل ر أأسامل رشكة وتراث اجامتعي نق ًال بس يط ًا وابتاكر ًي؛

-

التوعية بقيمة الرشاء والاس هتالك املسؤولَني والآاثر السلبية للتقليد.

ون ُمت الندوات ومسابقة ا ألفاكر املذكورة لتحقيق ما ييل حتديد ًا:
-

إازاكء الوعي دلى ا ألطفال واملراهقني بأأمهية النشاط الابتاكري واحرتاهمم هل ،وحتفزي الروح الإبداعية للطالب
من خالل النمر يف املعارف املكتس بة من برانمج التدريب؛

-

تثقيف الش باب بشأأن رشاء منتجات مرشوعة وإاطالعهم عىل الإجراءات القانونية أأو الإدارية املتخذة ضد
املنتجات املقدلة وتناول أآاثر هذه املنتجات عىل الاقتصاد وحامية املس هتكل؛

-

تقريب املسافات بني احلكومة واملس هتلكني (وخباصة الش باب وا ألساتذة والعائالت) اذلين ل يتعاملون مع
احلكومة ابنتمام.

 .7و َّنمت الوزارة يف اإطار هذه ا ألنشطة  147حلقة معل وقابل حنو  4000طالب من ش ىت أأحناء البالد .و َّنمت
الوزارة  60ندوة يف روما يف عام .2009
.8

وخالل ادلورات الثالث ا ألوىل ملسابقة ا ألفاكر ،ن ُمر يف  490مع ًال ُمسح لها بدخول املسابقة.
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ملصق مسابقة عام 2007
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جائزة عام  2010مبناس بة اليوم العاملي للتلكية الفكرية

 .9ومشل دورات  2011و 2012برانجم ًا خمصص ًا لقطاع ا ألعامل عُقد يف اإطاره  40اجامتع ًا يف ش ىت أأحناء البالد لرتوجي
النشاط الابتاكري وماكحفة التقليد (تقدمي الرباءات وقمي العالمات التجارية و أأمهية رشاء منتجات مرشوعة) .وتناول هذه
املوضوعات يف الاجامتعات من خالل املامرسات التجارية وعرض الاخرتاعات وإابراز الاختالفات بني املنتجات املقدلة
واملنتجات ا ألصلية .وعُرض اترخي الاخرتاعات والرباءات والعالمات التجارية من خالل مواد تعليمية مثل املقاطع املصورة
والقصص الرسدية فض ًال عن ختصيص فرتات للرد عىل ا ألس ئةل.
 .10ونمت وزارة التمنية الاقتصادية ووزارة الرتبية والتعلمي العايل والبحث العلتي خالل الفرتة  2014-2013ادلورة
السادسة ملسابقة ا ألفاكر " إارشاق اخملرتعني الصغار والكبار" هبدف منح جائزة ألفضل معل يقدمه طالب من املرحةل
الابتدائية أأو الثانوية.
ِّ .11
ووقع مذكرة تفامه يف  12سبمترب  2012بني وزارة التمنية الاقتصادية ووزارة الرتبية والتعلمي العايل والبحث العلتي
يف اإيطاليا (املديرية العامة لشؤون الطالب والاندماج واملشاركة ،واملديرية العامة لشؤون املدارس واس تقالليهتا ،واملديرية
العامة للتعلمي والتدريب الفين الثانوي والعالقات مع النمم التعليمية يف ا ألقالمي) .وهدف مذكرة التفامه هذه اإىل اإقامة حوار
بني ا ألطراف املعنية بشأأن قضاي امللكية الفكرية مثل التدريب والإعالم.
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لصقة مسابقة 2014-2013

 .12وهدف ادلورة السادسة كسابقاهتا اإىل حتفزي قدرة ا ألطفال عىل حتليل الواقع وحل مشالكت تقنية ،واس تحضار
روهحم الابتاكرية والإبداعية ،وتوطيد العالقات الشخصية ،وتعزيز املقارنة املتبادة.
 .13و أأقام جائزة " إارشاق اخملرتعني الصغار والكبار" صةل بني املدارس وقضاي امللكية الصناعية وماكحفة التقليد ،ما أأاتح
"صنع يف اإيطاليا".
تثقيف ا ألطفال والش باب بشأأن الرباءات وقيمة الاخرتاعات وحاميهتا وحامية شعار ُ
[هناية الوثيقة]

