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 ودوا  والتداب ر التعلييية للشاا:  االة اليابا األإذكاء الوعي من خالل 

عدادمن  ، واتاك لرباءاتالياابن ل مكتبيف ، قسم التعاون ادلويل يف ،اسرتاتيجيات التعاون شعبة مدير ، انئبة: ماي يغويشاإ
 *، انئب مدير قسم الشؤون ادلولية، يف واكةل الشؤون الثقافيةهوريو

 ملخص

طار حتمى فيه حقوق امللكية الفكرية حامية مالمئة، مفن املهم حتسني نظام امللكية الفكرية  والعمليات التجارية سعيا اإىل وضع اإ
يف ماكتب امللكية الفكرية فضال عن زرع قمي احرتام الاخرتاعات والإبداعات وحاميهتام يف أأذهان عامة امجلاهري. وتعمل 
احلكومة الياابنية من خالل مكتب الياابن للرباءات وواكةل الشؤون الثقافية وغريهام من املنظامت املعنية، عىل احلد من 

ذاكء الوع  دل  عامة امجلاهري ششنأن امللكيقدلة و/أأو املقرصنة عن طريق محأأسواق السلع امل ىل اإ ة الفكرية  ةل ماادرات رر ي اإ
 ول س امي الش باب مهنم. وتشمل هذه املبادرات محالت س نوية ويوم زايرة الأطفال وتنظمي منتدايت وندوات.

  

                                                
*

 تعرب هذه الوثيقة عن أ راء الاكتب ول تعرب ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء فهيا.
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 ششلك رئييس، ويشارك ية حقوق امللكية الصناعيةعىل حام ابمللكية الفكرية اليت رركز اإذاكء الوع  ةنشطأأ  أأول.
 مكتب الياابن للرباءاتفهيا 

 واملقرصنةمح ةل ضد السلع املقدلة " املزيفة مقرفة السلع" أألف.
ذاكءل توعية ، محالت 2003ينفذ مكتب الياابن للرباءات، منذ عام  .1  املس هتلكني بنأمهية حاميةوع   لجمهور بغية اإ

 .توزيع السلع املقدلة واملقرصنةالقضاء عىل ، من أأجل امللكية الفكرية حقوق

نرتنت. املقدلة عىل الإ ازدايد تعقيد معليات التقليد وارتفاع نس بة السلع  يف الس نوات الأخريةوميكن أأن يالحظ  .2
يف . ومنترشةالأرضار اليت تسبهبا السلع املقدلة واملقرصنة أأكرث تعقيدا و حصي ةل  أأصبحتونتيجة ذلكل، فقد 

أأكرث من اعرتف ، 2014أأجراه مكتب جملس الوزراء الياابين عام  ،امللكية الفكرية العام حول يخاص للرأأ  صاءاس تق
هناك  تلاما ز  ههذا يدل عىل أأنو نس بة أ خذة يف التناقص. ال رشاء سلع مقدلة، رمغ أأن ش من املشاركني ابملائة  40

 .ية وامحلالتحاجة للعمل عىل حتسني وع  املس هتكل من خالل العروض الرتوي 

 ش بابال مركزا عىل ، 2014يف محلته ضد السلع املقدلة واملقرصنة يف الس نة املالية ياابن للرباءات ل مكتب ا ورفع .3
 الإعالنية. ته!" لتعزيز محل املزيفة مقرفةالسلع ، شعار "العامل

امحل ةل، من أأجل عىل  تعرفوااذلين  ،عن هذه امحل ةل الإعالنية بني املس هتلكني ئيةاس تقصادراسة  كتبأأجر  امل و  .4
ع املقدلة واملقرصنة. ووفقا رشاء السلششنأن  يةسلب  شاركنيمن امل ابملائة  70فعل حوايل  ةرد واكن. اقياس أأثره

ذاكءابلتنأكيد يف  امحل ةلسامهت  قد، فس تقصاءلال يعزتم و لسلع املقدلة واملقرصنة. ل  ابلنس بة نياملس هتلك ياتأأخالق  اإ
ال اثر أأمهية امللكية الفكرية والرضر و  ششلك أأفضل فهم أأنشطة لمتكني املس هتلكني منتنفيذ لرباءات ل الياابنمكتب 

 السلبية النامجة عن الزتوير.

 
 .!"املزيفة مقرفة"السلع  2014صورة مح ةل عام 

http://www.jpo.go.jp/mohouhin/26fy/campaign/ 
  

http://www.jpo.go.jp/mohouhin/26fy/campaign/
http://www.jpo.go.jp/mohouhin/26fy/campaign/
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 يوم زايرة الأطفال ابء.
عطاء ب املرحلتني الإبتدائية والإعداديةويقمي املكتب لك عام حداث يسمى "يوم زايرة الأطفال" لطال .5 ، هبدف اإ

هممة عط ةل شعار " حتمل ،2015لس نة  ،برامجكتب امل  ضعوو عن امللكية الفكرية. أأكرث الأطفال فرصة ليعرفوا 
الل . وخ"ن!!ياابلل  لأأصوتشلك اليت نتعمل عن الاخرتاعات والتصاممي والعالمات التجارية ل  املزنلية! صيفال 

يف الس نة  430)مقابل  طفل 709 اكن من بيهنم ،عىل مدار يومني خشصا املكتب 1172زار ما مجموعه  ،احلدث
  (2014املالية 

 شطة أأخر ، ماييل:وتضمنت الربامج، من بني أأن  .6

 العلم  "زين شان".املبتكر  عرضا علميا للمتتع ابلخرتاعات والتقنيات العلمية: وهو عرض علم  قدمه -

 ".لاامجل فائقبلبل نشاء "مشاكل أأصيل" و "لإ  ةمعلي ربةجتورشة معل:  -

)أأسامء  التجارية اعالماهتو  لعابالأ  ابلعالقة بنيالتجارية: تعريف الأطفال الألعاب ابلعالمات عن عالقة  لنتعمل -
 اللعب.أأثناء املنتجات املسج ةل( 

 أأهيام "احلقيق "؟: معرض يقارن بني الألعاب احلقيقية واملقدلة. -

امللكية الفكرية،  حولتوعية امجلهور لرسوم املتحركة: عرض فيديو يروج لنتعمل عن امللكية الفكرية من خالل ا -
 سوم املتحركة الياابنية.يضم عددا من خشصيات مشهورة من أأبطال الر و 

عىل نسخة  للحصول املسابقات أأس ئ ةلجب عن فلنالتجارية:  خرتاعات والتصاممي والعالماتعن الا مسابقات -
 من جم ةل املانغا "اترخي امللكية الفكرية".
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 صور من املعرض العلم 

 2015مجموعة طوكيو عن امللكية الفكرية  جمي.
 13يف  قاعة طوكيو ادلولية للمنتدايت" يف 2015عقد املكتب منتد  بعنوان "مجموعة طوكيو عن امللكية الفكرية  .7

اذلين س يدمعون الاقتصاد  ششلك خاص الش بابليس هتدف شطة ن . ومصم هذا النوع من الأ 2015يونيو  14و
 كيف تساعد امللكية الفكرية اجملمتعات.ليلمسوا الياابين يف املس تقال، 

 املواضيع التالية: نتد امل تناولت بعض عروض و  .8

 ؛خبلية الوقودالعام ةل "مرياي" س يارهتا اجلديدة عرض ل و  التنقلتصورات رشكة تويوات عن مس تقال  -

 النساء الرائدات ادلاعامت للملكية الفكرية يف الياابن؛ -

عىل قامئة  دوةل حقاصبح ن أأعامل ل  راءمكد فعهل اذلي يناغ ؟ ما امللكية الفكريةعامل  خر التطورات يفأ  ما يه  -
 ؛امللكية الفكرية

 امللكية الفكرية يف جمايل التصاممي وتقنيات التصالت. -

 تناولت أأمهها املواضيع التالية:و  عدة معارض ونظمت .9

 الياابن((؛)احملدودة كواك كول رشكة ) كول كواك زجاجةاذلكر  املئوية ل 
 

 لية الوقود م ةل خب اعرض عن س يارة "مرياي" اجلديدة الع
 )رشكة تويوات للس يارات(؛

 

 حياة أأسلوب اليت غريت الأهجزة الإلكرتونية املزنلية اترخي 
  رشكة توشياا(.) الياابنيني
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 أأنشطة تدريبية للطالب دال.

بداع امللكية الفكرية وتنفيذها واس تخداهماأأ( (  أأنشطة لتعزيز اإ

 يفاملدارس املهنية ) ،للمعلومات والتدريب يف جمال امللكية الصناعيةاملركز الوطين و لرباءات الياابن لمكتب يدمع  .10
ىل تطوير الإبداع الفكري للطالب،  الزراعةو  التجارةو الصناعة جمالت  وصيد الأسامك( واللكيات التقنية يف هجودها الرامية اإ

ىلالأفاك وحتويل، هاالتدريب العميل يف تصنيع املنتجات وتطوير دورات من خالل تقدمي  وملء واثئق ملكية فكرية  ر اإ
ىل ادلمع أأنشطة وهتدف. اتالرباء اتطلب بداع"  هذه اإ لتخطيط واقرتاح الأفاكر والأطر اجلديدة؛ الطالب يف اتعزيز"اإ
 املبتكرةلأفاكر والأهجزة من اعىل الاس تفادة الفعاةل"  هتمقدر "و ؛متعاجمل  قواعدوفقا لقرتحات املطط و اخلفيذ" هتم عىل تن قدر "و
 .2000بدأأت هذه املبادرة يف الس نة املالية وقد . عمليةال  احلياةيف 

 مسابقتا الرباءات وبراءات التصاممي)ب( 

خرتاعات والتصاممي عن الا جائزةدف منح هبممي اتصرباءات وبراءات ال ، مسابقيت اللرباءاتالياابن لمكتب ينظم  .11
هذه شارك يف تنظمي ي جلامعات يف مجيع أأحناء البالد. و وا املدارس الثانوية واللكيات التقنية طالب يبتكرهااملمتزية اليت 

املركز الوطين و ، وامجلعية الياابنية لوالكء الرباءاتالثقافة والرايضة والعلوم والتكنولوجيا، و  بية والتعلميوزارة الرت  تسابقاامل 
ىل رفع مس تو  الوع  دل  طلبة املدارس بنأمهية امللكية املسابقات وهتدف  ،لصناعيةللمعلومات والتدريب يف جمال امللكية ا اإ

اعات الخرت فرصة اكتساب احلقوق ابلنس بة ل لرباءاتالياابن لمكتب ويوفر نظام امللكية الفكرية. ل الفكرية وتعزيز فهمهم 
 ششنأناملنظمني  دمع منعىل  ز،ئواعىل جحازت وتصاممي اخرتاعات ممن أأبدعوا  ،طالب املدارسوحيصل . املمتزية والتصاممي

يداع الطلبات من مرح ةل  ،الإجراءات اخلاصة ابلطلبات ىل احلصول عىل حقوق وصول اإ ويشمل هذا : والتصاممي رباءاتلااإ
طلب الفحص، الرباءات والتصاممي، و  يداعاإ ورية، ملل رسوم الرض  فتاكليال مجيع  تغط  منحةو  الرباءات حما ي ادلمع مشورة

 ممي ملدة س نة واحدة.اتسجيل التصنوات، ورسوم رباءات ملدة ثالث س  الورسوم 

، عىل دمع لإيداع طلبات طلبا مقدما 3275سابقات، من أأصل يف هذه امل  فائزينمن ال 206حصل حىت ال ن، و  .12
ويف مسابقات براءات التصاممي اليت ينظمها  (.2015مايو  11 لغاية)حقوق براءات ت لباهذه الط من  121 منح، و رباءاتال

يداع ، اذلين منحوا أأهلية الفائزين، بلغ عدد 2008 الس نة املاليةبداية منذ املكتب  ، ممياطلبات التصاحلصول عىل دمع لإ
 (.2015مايو  11 لغاية) ممياتصك  امهنطلبا  156 جسلو طلبا،  1319من مجموع فائزا  194

 النشاطات اليت نفذهتا واكلت معنية أأخر  اثنيا.
السلع  حول موضوعمسابقة مانغا  ،2010 صيفيف  ،الياابنيف الياابن: اس تضاف مكتب الويبو يف مكتب الويبو  .13

لنرش. ل اكدواكوا مجموعة ، وبدمع من ومكتب الياابن للرباءاتاملسابقة برعاية مشرتكة من وزارة خارجية الياابن  أأقميتو املقدلة. 
وطلب من رشاء السلع املقدلة. ش خماطر الصحة والسالمة املرتبطة املاجنا الياابنية لتسليط الضوء عىل  فنايندعت املسابقة و 

خرباء  مضت بعد معلية اختيار صارمةو . جديدة خشصياتأأو  قصةأأو أأصيل معل تقدمي  دلخول املسابقة،ط رش املتسابقني، ك 
يواسايك "هومنونول قصة ا اختريتالصناعة، يف  مييكو اإ خيدع شسهوةل يف شاب  يك قصة الرس اذلي يغري حياتك". وحت -س يدة اإ

ىل أأرضار جس مية. سلع رشاء  اليت كيفية مواهجة املواقف اخلطرة  نرساةل عالنص ينقل ، يف هذا الس ياقومقدلة تؤدي اإ
 .والتعامل معها قدلةمسلع عىل  يتنطو 

قلمي فرع يرسل : امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات .14 ىل االفكرية  رباءات وخرباء امللكيةالوالكء ، اكنتوامجلعية يف اإ ملدارس اإ
لقاء، الثانويةالإعدادية و و  الابتدائية ىل  هذه دفهتو ماهية امللكية الفكرية. فهم  عىل الطالب تساعد حمارضات لإ احملارضات اإ
 .مادعششلك فعال و  عضالتوتعمل كيفية حل امل ،حبرية واس تقالليةاملبدع التفكري تطوير 
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يوفر هذا يري املعهد نشاطا بعنوان اندي الفتية والفتيات لالبتاكر. و  :لياابين لالخرتاعات والابتاكراتاملعهد ا .15
تطوير املوارد البرشية اليت من شنأهنا أأن تسمح للياابن من أأجل  صنع الأش ياء(ب النشاط بيئة لقادة اجليل القادم لالس متتاع )

أأنشطة  يف مجموعة واسعة من، النشاط هذا وينخرط الأطفال، مضنالعمل والتكنولوجيا.  قامئة عىل كدوةل ةمس تدام منيةت ب 
د امليالد وهمل جرا، من أأجل حتفزي قدراهتم اعيأأ زينة  صنع، و عىل أأفاكرمه، ملل جتميع هجاز لسل يكية بن "صناعة الأش ياء" امل 

 انداي 217يوجد حاليا عهد. و الس بعني لتنأسيس امل ذلكر  اب الحتفاللكجزء من مرشوع  1974نادي يف عام ال بدأأ و الإبداعية. 
 .يف الأنشطةمدراب  2800طفل و 8500مقاطعة يف مجيع أأحناء البالد، ويشارك حوايل  47يف 

، "صناعة الأش ياء"لأطفال من خالل دل  الإبداع دف اإىل حتسني هي أأخر انشاط ،1941منذ عام  ،وينظم املعهد .16
من جائزة  ةزي ماملالإبداعية  الأعامل وامؤلف ، وينالعرض نتاجئ املسابقة يف معرضتو طفال املدارس. لأ الاخرتاع مسابقة  ووه

 الويبو.

 لشؤون الثقافيةاواكةل ، وتنفذها رركز عىل حامية حق املؤلفابمللكية الفكرية اليت أأنشطة التوعية  اثلثا.
ننا  .17 التقدم التكنولويج  وقد أأحدثيف كثري من جوانب حياتنا اليومية.  ق املؤلفاملصنفات احملمية حبنس تخدم اإ

وزيع املصنفات احملمية حبق اكن ت، ف  املايضف. ق املؤلفحبلمصنفات احملمية ل  نام اس تخدطريقة ايف ثورة  يةوالتغريات اجملمتع 
، عض املهنيني، ملل هيئات الإذاعةعىل بواملوس يقى والأفالم والربامج التلفزيونية، وغريها( حمدودا  نشوراتملل امل املؤلف )

املصنفات احملمية أأصبح من السهل نسخ  ،الش باكت، مع تطور التكنولوجيا الرمقية و لكنو . نرشر ال داو التسجيل  رشاكتو
حالت سبب مما ي ، هجددومنا  توزيع عرب احلدودال ضافة اإىل ذكل، يتيح الإنرتنت واإ شخيص. ال  احلاسوبعىل  ق املؤلفحب

نرتنت خطرية من ال  ىل النسخ املقرصنة من الأقراص املدجمة وأأقراص الفيديو ابلإ تعدايت عىل حق املؤلف عىل الإ ضافة اإ
 الرمقية.

ىل  .18 تعديل القوانني  من الرضوريليس ، ناسبامل شلك ل اب تهحامي وقف التعدي عىل حق املؤلف وتعزيز وسعيا اإ
عالمية أأيضا ا بلحفسب،  ىل لقيام بنأنشطة اإ ذاكء هتدف اإ امجليع، ليس فقط يكون  ومن املهم أأن. ؤلفحق املبنأمهية الوع  اإ

 .ششلك مناسباملؤلف املصنفات احملمية حبق التعدي عىل  عىل اقتناع بعدم ني أأيضا،فرديالهمنيي الصناعة بل املس تخدمني 

امجلهور عامة توعية يف جمال حق املؤلف للمس تخدمني و أأنشطة للشؤون الثقافية  واكةل الياابن تنظم، صددهذا اليف و .19
تعاملني مع احمللية امل حلكومات اومسؤويل  واملنظامت الواكةل ندوات للأطراف املعنية تالبداية، عقديف و. 1952منذ عام 

 .ؤلفحق امل نعتعلميية مواد  تروطو واكةل خرباء الرسلت أأ كام قضااي حق املؤلف. 

ذاكء  مع رزايد أأمهيةو ، 1996يف عام و .20 الواكةل حلقات  تعقد ،من خالل املناجه املدرس ية ق املؤلفحبالوع  العام اإ
ضافة اإىل ذكلو والثانوية.  الإعدادية، الابتدائية و يةس  ار ادل راحلاملتعلميية مصممة للك  اموادوضعت و ، دراس ية للمعلمني ، اإ

ازدايد مع و . ؤلفق املحب للتثقيفأأساليب حمددة  بحث عنلل " ؤلفحق املث احبخاصة لأ  رسادمك" بعض املدارس تنعي  
ؤلف، امل حقحول نطاق أأنشطهتا من خالل عقد ندوات  ،2004الواكةل، عام عت وس  ، الش باكتالرمقية و التكنولوجيا تطور 

 ،برصية لقطاع الأعامل واجلامعاتمسعية و مواد ، و مرجعية للجمهورمواد  ت. كام وضعهذا احلقل امجلهور  حتسني فهممن أأجل 
 جهات املعنية، وفقا للتغريات اجملمتعية.لل  ق املؤلفحبالواكةل أأنشطة توعية تنفذ  ،هكذا. و ششنأن اتفاق حق املؤلف دليالو 

تعلميية موهجة للطلبة. رربوية و  امواد ،يف جمال حق املؤلفللتوعية احلالية هتا أأنشطكجزء من  ،واكةلالوقد وضعت  .21

، وذكل اتاجلامعو  الثانويةو  ديةالإعداو  رس الابتدائيةااملدطالب ، أأي راحللك املمن  لطلبةل خصيصا ت هذه املواد ومصم
الواكةل أأمل ةل جيدة مجعت ، ضافة اإىل ذكلاإ و . ق املؤلفحل الطالب فهملتسهيل ليومية من احلياة امنألوفة ابس تخدام أأمل ةل 

اتفاقيات  وحضت ،هورعامة امجل لمرجعية  موادوضعت  كاممعلمني اس تخداهما يف صفوفهم. لل ميكن ملؤلف،حق احول  لتثقيفل 
 هذه املواد عىل املوقع الإلكرتوين للواكةل. تاحت و . املؤلفحق 
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 ،املكتباتأأمناء ملعلم  املدارس و  ندوات تضمنوت . املؤلف حقحول الواكةل مجموعة متنوعة من الندوات  نظمت و  .22
 .أأيضا يف مجيع أأحناء الياابنوتقام يف طوكيو و ، يف تنظميها جمالس التعلمي احمللية تشاركندوات و 

ضافة  .23 ىل اجلهود واإ تطوير مواد يف جمال  ق املؤلفحب املهمتةاملنظامت اخلاصة تنشط  ،الواكلت احلكوميةاليت تبذلها اإ
الع علهياعىل املس تخدمني ناغ  ي النقاط الهامة اليت  رشحوت . هبذا احلقرفع مس تو  الوع  العام بغية تعلميية رربوية و   ،الإط 

ىل  املؤلف، حملمية حبقاواملتطلبات الإجرائية لس تخدام الأعامل  حقوق امللكية الفكرية.  التعدي عىل القضاء عىلوادلعوة اإ
اإىل نرش املعرفة بنأمهية  سعيا يدا بيدذات الص ةل القطاع اخلاص منظامت الواكلت احلكومية الياابنية و تعمل وهبذه الطريقة، 

 .املؤلف حق
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