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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015

إذكاء الوعي من خالل األ ودوا

والتداب ر التعلييية للشاا :االة اليابا

من اإعداد :ماي يغويش ،انئبة مدير شعبة اسرتاتيجيات التعاون ،يف قسم التعاون ادلويل ،يف مكتب الياابن للرباءات ،واتاك
*
هوريو ،انئب مدير قسم الشؤون ادلولية ،يف واكةل الشؤون الثقافية
ملخص
سعيا اإىل وضع اإطار حتمى فيه حقوق امللكية الفكرية حامية مالمئة ،مفن املهم حتسني نظام امللكية الفكرية والعمليات التجارية
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
أأسواق السلع املقدلة و /أأو املقرصنة عن طريق مح ةل ماادرات رر ي اإىل اإذاكء الوع دل عامة امجلاهري ششنأن امللكية الفكرية
ول س امي الش باب مهنم .وتشمل هذه املبادرات محالت س نوية ويوم زايرة ا ألطفال وتنظمي منتدايت وندوات.

*تعرب هذه الوثيقة عن أراء الاكتب ول تعرب ابلرضورة عن أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
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أأول .أأنشطة اإذاكء الوع ابمللكية الفكرية اليت رركز عىل حامية حقوق امللكية الصناعية ششلك رئييس ،ويشارك
فهيا مكتب الياابن للرباءات
أألف" .السلع املزيفة مقرفة" مح ةل ضد السلع املقدلة واملقرصنة
 .1ينفذ مكتب الياابن للرباءات ،منذ عام  ،2003محالت توعية للجمهور بغية اإذاكء وع املس هتلكني بنأمهية حامية
حقوق امللكية الفكرية ،من أأجل القضاء عىل توزيع السلع املقدلة واملقرصنة.
 .2وميكن أأن يالحظ يف الس نوات ا ألخرية ازدايد تعقيد معليات التقليد وارتفاع نس بة السلع املقدلة عىل ا إلنرتنت.
ونتيجة ذلكل ،فقد أأصبحت حصي ةل ا ألرضار اليت تسبهبا السلع املقدلة واملقرصنة أأكرث تعقيدا ومنترشة .ويف
اس تقصاء خاص للر أأي العام حول امللكية الفكرية ،أأجراه مكتب جملس الوزراء الياابين عام  ،2014اعرتف أأكرث من
 40ابملائة من املشاركني شرشاء سلع مقدلة ،رمغ أأن النس بة أخذة يف التناقص .وهذا يدل عىل أأنه ما زالت هناك
حاجة للعمل عىل حتسني وع املس هتكل من خالل العروض الرتويية وامحلالت.
 .3ورفع مكتب الياابن للرباءات يف محلته ضد السلع املقدلة واملقرصنة يف الس نة املالية  ،2014مركزا عىل الش باب
العامل ،شعار "السلع املزيفة مقرفة!" لتعزيز محلته الإعالنية.
 .4و أأجر املكتب دراسة اس تقصائية عن هذه امحل ةل الإعالنية بني املس هتلكني ،اذلين تعرفوا عىل امحل ةل ،من أأجل
قياس أأثرها .واكن ردة فعل حوايل  70ابملائة من املشاركني سلبية ششنأن رشاء السلع املقدلة واملقرصنة .ووفقا
لالس تقصاء ،فقد سامهت امحل ةل ابلتنأكيد يف اإذاكء أأخالقيات املس هتلكني ابلنس بة للسلع املقدلة واملقرصنة .ويعزتم
مكتب الياابن للرباءات تنفيذ أأنشطة لمتكني املس هتلكني من فهم ششلك أأفضل أأمهية امللكية الفكرية والرضر والاثر
السلبية النامجة عن الزتوير.

صورة مح ةل عام " 2014السلع املزيفة مقرفة!".
http://www.jpo.go.jp/mohouhin/26fy/campaign/
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ابء .يوم زايرة ا ألطفال
 .5ويقمي املكتب لك عام حداث يسمى "يوم زايرة ا ألطفال" لطالب املرحلتني الإبتدائية والإعدادية ،هبدف اإعطاء
ا ألطفال فرصة ليعرفوا أأكرث عن امللكية الفكرية .ووضع املكتب برامج ،لس نة  ،2015حتمل شعار "هممة عط ةل
الصيف املزنلية! لنتعمل عن الاخرتاعات والتصاممي والعالمات التجارية اليت تشلك أأصول للياابن!!" .وخالل
احلدث ،زار ما مجموعه  1172خشصا املكتب عىل مدار يومني ،اكن من بيهنم  709طفل (مقابل  430يف الس نة
املالية )2014
 .6وتضمنت الربامج ،من بني أأنشطة أأخر  ،ماييل:
 عرضا علميا للمتتع ابلخرتاعات والتقنيات العلمية :وهو عرض علم قدمه املبتكر العلم "زين شان". ورشة معل :جتربة معلية إلنشاء "مشاكل أأصيل" و "بلبل فائق امجلال". لنتعمل عن عالقة ا أللعاب ابلعالمات التجارية :تعريف ا ألطفال ابلعالقة بني ا أللعاب وعالماهتا التجارية ( أأسامءاملنتجات املسج ةل) أأثناء اللعب.
 أأهيام "احلقيق "؟ :معرض يقارن بني ا أللعاب احلقيقية واملقدلة. لنتعمل عن امللكية الفكرية من خالل الرسوم املتحركة :عرض فيديو يروج توعية امجلهور حول امللكية الفكرية،ويضم عددا من خشصيات مشهورة من أأبطال الرسوم املتحركة الياابنية.
 مسابقات عن الاخرتاعات والتصاممي والعالمات التجارية :فلنجب عن أأس ئ ةل املسابقات للحصول عىل نسخةمن جم ةل املانغا "اترخي امللكية الفكرية".
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صور من املعرض العلم

جمي .مجموعة طوكيو عن امللكية الفكرية 2015
 .7عقد املكتب منتد بعنوان "مجموعة طوكيو عن امللكية الفكرية  "2015يف قاعة طوكيو ادلولية للمنتدايت يف 13
و 14يونيو  .2015ومصم هذا النوع من ا ألنشطة ليس هتدف الش باب ششلك خاص اذلين س يدمعون الاقتصاد
الياابين يف املس تقال ،ليلمسوا كيف تساعد امللكية الفكرية اجملمتعات.
 .8وتناولت بعض عروض املنتد املواضيع التالية:
 تصورات رشكة تويوات عن مس تقال التنقل وعرض لس يارهتا اجلديدة "مرياي" العام ةل خبلية الوقود؛ النساء الرائدات ادلاعامت للملكية الفكرية يف الياابن؛ ما يه أخر التطورات يف عامل امللكية الفكرية؟ ما اذلي يناغ فعهل مكدراء أأعامل لنصبح حقا دوةل قامئة عىلامللكية الفكرية؛
 امللكية الفكرية يف جمايل التصاممي وتقنيات التصالت. .9ونظمت عدة معارض وتناولت أأمهها املواضيع التالية:
 اذلكر املئوية لزجاجة كواك كول (رشكة كواك كول احملدودة (الياابن))؛
 عرض عن س يارة "مرياي" اجلديدة العام ةل خبلية الوقود
(رشكة تويوات للس يارات)؛
 اترخي ا ألهجزة الإلكرتونية املزنلية اليت غريت أأسلوب حياة
الياابنيني (رشكة توشياا).
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دال .أأنشطة تدريبية للطالب
) أأ) أأنشطة لتعزيز اإبداع امللكية الفكرية وتنفيذها واس تخداهما
 .10يدمع مكتب الياابن للرباءات واملركز الوطين للمعلومات والتدريب يف جمال امللكية الصناعية ،املدارس املهنية (يف
جمالت الصناعة والتجارة والزراعة وصيد ا ألسامك) واللكيات التقنية يف هجودها الرامية اإىل تطوير الإبداع الفكري للطالب،
من خالل تقدمي دورات التدريب العميل يف تصنيع املنتجات وتطويرها ،وحتويل ا ألفاكر اإىل ملكية فكرية وملء واثئق
طلبات الرباءات .وهتدف أأنشطة ادلمع هذه اإىل تعزيز"اإبداع" الطالب يف التخطيط واقرتاح ا ألفاكر وا ألطر اجلديدة؛
و"قدرهتم عىل تنفيذ" اخلطط واملقرتحات وفقا لقواعد اجملمتع؛ و"قدرهتم عىل الاس تفادة الفعاةل" من ا ألفاكر وا ألهجزة املبتكرة
يف احلياة العملية .وقد بد أأت هذه املبادرة يف الس نة املالية .2000
(ب) مسابقتا الرباءات وبراءات التصاممي
 .11ينظم مكتب الياابن للرباءات ،مسابقيت الرباءات وبراءات التصاممي هبدف منح جائزة عن الاخرتاعات والتصاممي
املمتزية اليت يبتكرها طالب املدارس الثانوية واللكيات التقنية واجلامعات يف مجيع أأحناء البالد .ويشارك يف تنظمي هذه
املسابقات وزارة الرتبية والتعلمي والثقافة والرايضة والعلوم والتكنولوجيا ،وامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ،واملركز الوطين
للمعلومات والتدريب يف جمال امللكية الصناعية ،وهتدف املسابقات اإىل رفع مس تو الوع دل طلبة املدارس بنأمهية امللكية
الفكرية وتعزيز فهمهم لنظام امللكية الفكرية .ويوفر مكتب الياابن للرباءات فرصة اكتساب احلقوق ابلنس بة لالخرتاعات
والتصاممي املمتزية .وحيصل طالب املدارس ،ممن أأبدعوا اخرتاعات وتصاممي حازت عىل جوائز ،عىل دمع من املنظمني ششنأن
الإجراءات اخلاصة ابلطلبات ،من مرح ةل اإيداع الطلبات وصول اإىل احلصول عىل حقوق الرباءات والتصاممي :ويشمل هذا
ادلمع مشورة حما ي الرباءات ومنحة تغط مجيع التاكليف الرضورية ،ملل رسوم إايداع الرباءات والتصاممي ،وطلب الفحص،
ورسوم الرباءات ملدة ثالث س نوات ،ورسوم تسجيل التصاممي ملدة س نة واحدة.
 .12وحىت الن ،حصل  206من الفائزين يف هذه املسابقات ،من أأصل  3275طلبا مقدما ،عىل دمع لإيداع طلبات
الرباءات ،ومنح  121من هذه الطلبات حقوق براءات (لغاية  11مايو  .)2015ويف مسابقات براءات التصاممي اليت ينظمها
املكتب منذ بداية الس نة املالية  ،2008بلغ عدد الفائزين ،اذلين منحوا أأهلية احلصول عىل دمع لإيداع طلبات التصاممي،
 194فائزا من مجموع  1319طلبا ،وجسل  156طلبا مهنا كتصاممي (لغاية  11مايو .)2015

اثنيا .النشاطات اليت نفذهتا واكلت معنية أأخر
 .13مكتب الويبو يف الياابن :اس تضاف مكتب الويبو يف الياابن ،يف صيف  ،2010مسابقة مانغا حول موضوع السلع
املقدلة .و أأقميت املسابقة برعاية مشرتكة من وزارة خارجية الياابن ومكتب الياابن للرباءات ،وبدمع من مجموعة اكدواكوا للنرش.
ودعت املسابقة فناين املاجنا الياابنية لتسليط الضوء عىل خماطر الصحة والسالمة املرتبطة شرشاء السلع املقدلة .وطلب من
املتسابقني ،كرشط دلخول املسابقة ،تقدمي معل أأصيل أأو قصة أأو خشصيات جديدة .وبعد معلية اختيار صارمة مضت خرباء
يف الصناعة ،اختريت قصة الس يدة اإمييكو اإيواسايك "هومنونو -الرس اذلي يغري حياتك" .وحت يك قصة شاب خيدع شسهوةل يف
رشاء سلع مقدلة تؤدي اإىل أأرضار جس مية .ويف هذا الس ياق ،ينقل النص رساةل عن كيفية مواهجة املواقف اخلطرة اليت
تنطوي عىل سلع مقدلة والتعامل معها.
 .14امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات :يرسل فرع امجلعية يف اإقلمي اكنتو ،والكء الرباءات وخرباء امللكية الفكرية اإىل املدارس
الابتدائية والإعدادية والثانوية ،لإلقاء حمارضات تساعد الطالب عىل فهم ماهية امللكية الفكرية .وهتدف هذه احملارضات اإىل
تطوير التفكري املبدع حبرية واس تقاللية ،وتعمل كيفية حل املعضالت ششلك فعال ومادع.
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 .15املعهد الياابين لالخرتاعات والابتاكرات :يري املعهد نشاطا بعنوان اندي الفتية والفتيات لالبتاكر .ويوفر هذا
النشاط بيئة لقادة اجليل القادم لالس متتاع (بصنع ا ألش ياء) من أأجل تطوير املوارد البرشية اليت من شنأهنا أأن تسمح للياابن
بتمنية مس تدامة كدوةل قامئة عىل العمل والتكنولوجيا .وينخرط ا ألطفال ،مضن هذا النشاط ،يف مجموعة واسعة من أأنشطة
"صناعة ا ألش ياء" املبنية عىل أأفاكرمه ،ملل جتميع هجاز لسل يك ،وصنع زينة أأعياد امليالد وهمل جرا ،من أأجل حتفزي قدراهتم
الإبداعية .وبد أأ النادي يف عام  1974كجزء من مرشوع لالحتفال ابذلكر الس بعني لتنأسيس املعهد .ويوجد حاليا  217انداي
يف  47مقاطعة يف مجيع أأحناء البالد ،ويشارك حوايل  8500طفل و 2800مدراب يف ا ألنشطة.
 .16وينظم املعهد ،منذ عام  ،1941نشاطا أأخر هيدف اإىل حتسني الإبداع دل ألطفال من خالل "صناعة ا ألش ياء"،
وهو مسابقة الاخرتاع ألطفال املدارس .وتعرض نتاجئ املسابقة يف معرض ،وينال مؤلفوا ا ألعامل الإبداعية املمزية جائزة من
الويبو.

اثلثا .أأنشطة التوعية ابمللكية الفكرية اليت رركز عىل حامية حق املؤلف ،وتنفذها واكةل الشؤون الثقافية
 .17اإننا نس تخدم املصنفات احملمية حبق املؤلف يف كثري من جوانب حياتنا اليومية .وقد أأحدث التقدم التكنولويج
والتغريات اجملمتعية ثورة يف طريقة اس تخدامنا للمصنفات احملمية حبق املؤلف .فف املايض ،اكن توزيع املصنفات احملمية حبق
املؤلف (ملل املنشورات واملوس يقى وا ألفالم والربامج التلفزيونية ،وغريها) حمدودا عىل بعض املهنيني ،ملل هيئات الإذاعة،
ورشاكت التسجيل ودار النرش .ولكن ،مع تطور التكنولوجيا الرمقية والش باكت ،أأصبح من السهل نسخ املصنفات احملمية
حبق املؤلف عىل احلاسوب الشخيص .وإاضافة اإىل ذكل ،يتيح الإنرتنت التوزيع عرب احلدود دومنا هجد ،مما يسبب حالت
خطرية من التعدايت عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت اب إلضافة اإىل النسخ املقرصنة من ا ألقراص املدجمة و أأقراص الفيديو
الرمقية.
 .18وسعيا اإىل وقف التعدي عىل حق املؤلف وتعزيز حاميته ابلشلك املناسب ،ليس من الرضوري تعديل القوانني
حفسب ،بل أأيضا القيام بنأنشطة اإعالمية هتدف اإىل اإذاكء الوع بنأمهية حق املؤلف .ومن املهم أأن يكون امجليع ،ليس فقط
همنيي الصناعة بل املس تخدمني الفرديني أأيضا ،عىل اقتناع بعدم التعدي عىل املصنفات احملمية حبق املؤلف ششلك مناسب.
 .19ويف هذا الصدد ،تنظم واكةل الياابن للشؤون الثقافية أأنشطة توعية يف جمال حق املؤلف للمس تخدمني وعامة امجلهور
منذ عام  .1952ويف البداية ،عقدت الواكةل ندوات ل ألطراف املعنية واملنظامت ومسؤويل احلكومات احمللية املتعاملني مع
قضااي حق املؤلف .كام أأرسلت الواكةل خرباء وطورت مواد تعلميية عن حق املؤلف.
 .20ويف عام  ،1996ومع رزايد أأمهية اإذاكء الوع العام حبق املؤلف من خالل املناجه املدرس ية ،عقدت الواكةل حلقات
دراس ية للمعلمني ،ووضعت موادا تعلميية مصممة للك املراحل ادلراس ية ،الابتدائية والإعدادية والثانوية .وإاضافة اإىل ذكل،
عينت بعض املدارس "مكدارس خاصة ألحباث حق املؤلف" للبحث عن أأساليب حمددة للتثقيف حبق املؤلف .ومع ازدايد
تطور التكنولوجيا الرمقية والش باكت ،وسعت الواكةل ،عام  ،2004نطاق أأنشطهتا من خالل عقد ندوات حول حق املؤلف،
من أأجل حتسني فهم امجلهور لهذا احلق .كام وضعت مواد مرجعية للجمهور ،ومواد مسعية وبرصية لقطاع ا ألعامل واجلامعات،
ودليال ششنأن اتفاق حق املؤلف .وهكذا ،تنفذ الواكةل أأنشطة توعية حبق املؤلف للجهات املعنية ،وفقا للتغريات اجملمتعية.
 .21وقد وضعت الواكةل ،كجزء من أأنشطهتا احلالية للتوعية يف جمال حق املؤلف ،موادا رربوية وتعلميية موهجة للطلبة.
ومصمت هذه املواد خصيصا للطلبة من لك املراحل ،أأي طالب املدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية واجلامعات ،وذكل
ابس تخدام أأمل ةل منألوفة من احلياة اليومية لتسهيل فهم الطالب حلق املؤلف .وإاضافة اإىل ذكل ،مجعت الواكةل أأمل ةل جيدة
للتثقيف حول حق املؤلف ،ميكن للمعلمني اس تخداهما يف صفوفهم .كام وضعت مواد مرجعية لعامة امجلهور ،توحض اتفاقيات
حق املؤلف .وتتاح هذه املواد عىل املوقع الإلكرتوين للواكةل.
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 .22وتنظم الواكةل مجموعة متنوعة من الندوات حول حق املؤلف .وتتضمن ندوات ملعلم املدارس و أأمناء املكتبات،
وندوات تشارك جمالس التعلمي احمللية يف تنظميها ،وتقام يف طوكيو ويف مجيع أأحناء الياابن أأيضا.
 .23وإاضافة اإىل اجلهود اليت تبذلها الواكلت احلكومية ،تنشط املنظامت اخلاصة املهمتة حبق املؤلف يف جمال تطوير مواد
رربوية وتعلميية بغية رفع مس تو الوع العام هبذا احلق .وترشح النقاط الهامة اليت يناغ عىل املس تخدمني الإطالع علهيا،
واملتطلبات الإجرائية لس تخدام ا ألعامل احملمية حبق املؤلف ،وادلعوة اإىل القضاء عىل التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.
وهبذه الطريقة ،تعمل الواكلت احلكومية الياابنية ومنظامت القطاع اخلاص ذات الص ةل يدا بيد سعيا اإىل نرش املعرفة بنأمهية
حق املؤلف.

[هناية الوثيقة]

