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 اجملموعة ابء. ابمسيؤيد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة املوقر 

مانة العامة جلهودها يف  وفدانيف البداية، يود و هذا الاجامتع يف ظل الظروف الصعبة اليت  عقدأأن يعرب عن تقديره للأ

 للتغلب عىل هذا الوضع الصعب. بنشاط يف هجود الويبو وسنشارك. 19-كوفيدا جاحئة هتس بب

وقد مبادراهتا ال منائية يف جمال امللكية الفكرية. لأغراض لك عام مساهامت طوعية للويبو  1987منذ عام الياابن تقدم حكومة 

 العام املايض. غرار عىلمليون فرنك سويرسي،  6.3هذا العام مببلغ سامهت 

املساهامت الطوعية، واليت تسمى الصناديق الاستامئنية الياابنية، تقوم الياابن بتنفيذ  تكلالاس تفادة الفعاةل من ومن أأجل 

مكتب  واس تقبللبدلان النامية يف مجيع أأحناء العامل. صاحل ال يف جمال امللكية الصناعية مجموعة متنوعة من برامج املساعدة

قلميية للملكية الفكرية.  بدلا 61ن مينحدرون ، 1996متدرب منذ عام  1800لرباءات أأكرث من الياابن ل وأأربعة ماكتب ا 

ىل فرد  400ابل ضافة ا ىل ذكل، أأرسل املكتب الياابين للرباءات أأكرث من و . وتشمل 1987منذ عام  بدلا 38من خربائه ا 

مات أأو ، ودمع ماكتب امللكية الفكرية ل طالق البنية التحتية لتكنولوجيا املعلو وحلقات دراس يةمعل  حلقاتخطة العمل 

 حتديهثا.

 .لصناديق الاستامئنية الياابنيةبعض الأنشطة املتعلقة ابحملة عن نقدم ل  ونغتمن هذه الفرصة

 .الأنشطة املتعلقة مبسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامةيف لمساعدة ل الصناديق  تكل أأوًل، اس ُتخدمت

قلميية الأفريقية للملكية و لمتويل مؤمتر مدته ثالثة أأايم نظمته الويبو اس تخدمت تكل الصناديق عىل سبيل املثال، و  املنظمة ال 

 الس يد ش امينوأألقى . و 2019نومفرب  يفواملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وحكومة مجهورية زمبابوي يف هراري الفكرية 

ىل أأمهية امأأشار فهي واخلتايم الافتتايح البيانني ريف هذا املؤمتملكتب الياابن للرباءات،  السابقاملفوض  النائب، كونهييكو  ا 

حداث أأحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية  وشاركفريقيا. أأ ابتاكرات جديدة وحتقيق تمنية اقتصادية مس تدامة يف مجيع بدلان  ا 

لرشاكت الصغرية اباصة املؤمتر وأأجروا مناقشات حامس ية ورائعة يف جلسات خ يفمن العديد من البدلان الأفريقية املنحدرين 

هود فامي خيص اجل  ملدة مخس س نواتاملؤمتر فرصة هممة للغاية ملناقشة خارطة الطريق وخطة العمل  ذكلاكن و واملتوسطة. 

نشاء نظاممن أأجل امللكية الفكرية املبذوةل يف جمال  أأن هذا املؤمتر س يكون مفيًدا  ونرىفريقيا. أأ يف  متطور ابتاكري ا 

التمنية  حتقيق يؤدي ا ىل حلدثمنوذيج  مثالحيث يُعترب يف املس تقبل  يشاركون فيهللأشخاص اذلين سينظمون مؤمتًرا أأو 

 قتصاد ال قلميي.يف الااملس تدامة 



 
 

رة اخلارجية، حدًًث بعنوان "ندوة للرباءات، ابلشرتاك مع الويبو واملؤسسة الياابنية للتجا مكتب الياابنوعالوة عىل ذكل، نظم 

منظامت  8ممثيل  وحرضهاجامتعات فردية"، تنظمي امللكية الفكرية للرشاكت الناش ئة يف أأفريقيا و  يف جمال معتقدمي ادلحول 

 مكتب الياابنوتطرق امللكية الفكرية.  يف جمالرشكة انش ئة يف أأفريقيا، هبدف دمع الرشاكت الناش ئة الأفريقية  11حكومية و

امللكية الفكرية  يف جماللتحدايت اليت تواهجها الرشاكت الناش ئة والرشاكت الصغرية واملتوسطة ل يف الندوة للرباءات 

جراءات دمع الرشاكت ل  املنظامت احلكومية الأفريقية  تطرقتمن انحية أأخرى، و للتعامل معها.  اليت سيتخذهاجراءات ال  و 

جيب أأن تضعه الرشاكت الناش ئة يف  حول ما مداركهمتيجة ذلكل، وسع املشاركون الناش ئة والرشاكت الصغرية واملتوسطة. ون 

ذكل احلدث س يكون أأن  ونرىوتبادلوا الأفاكر حول التدابري املطلوبة مع بعضهم البعض.  ،التمنيةحتقيق من أأجل  اعتبارها

 .فهيا مماثةل واذلين سيشاركون حلقات دراس يةلأولئك اذلين س يعقدون مفيدا 

ضافة حوار بشأأن اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف احلقبة الرمقية من " بعنوان ذكل، شاركت الياابن يف اس تضافة حدث وا 

يف طوكيو، مع املكتب العريب للويبو ومكتب الويبو يف  2019" يف أأكتوبر أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

توس يع الرشاكة يف أأنشطة  ونمثنلكويت واملغرب والسعودية وال مارات. عربية يه البحرين ومرص وا بدلانالياابن وست 

 .الصناديق الاستامئنية الياابنيةاخلاصة التعاون 

 أأيًضا للمساعدة يف الأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية. اس تخدمت تكل الصناديقًثنًيا، 

عىل ف. 2017نة بياانت امللكية الفكرية الوطنية يف العديد من البدلان منذ عام للمساعدة يف رمق  اس تخدمت تكل الصناديق

أأن بياانت امللكية الفكرية الرمقية  ونرى. 2019يف رمقنة وًثئق الرباءات الفلبينية والفيتنامية يف عام ت سامهفقد سبيل املثال، 

دارات ماكتب امللكية الف عىل املس توى الوطينعالية اجلودة  البدلان أأكرث فاعلية وتسمح للمس تخدمني  تكلكرية يف جتعل ا 

دارة   بكفاءة أأكرب. طلباهتماب 

تنفيذ مرشوع حتسني تدفق العمل يف بدلان عدة من بدلان رابطة أأمم  لمتويل اس تخدمت تكل الصناديقابل ضافة ا ىل ذكل، و

دارة الطلبات وفقًا يف حتسني معليات سري ال ذكل املرشوعوقد جنح  .2017جنوب رشيق أ س يا منذ عام  عمل اخلاصة اب 

  مكتب امللكية الفكرية وحسن من التيسري عىل املس تخدمني.ملتطلبات 

مجموعة واسعة من أأنشطة تكوين الكفاءات املتعلقة ابلبنية التحتية التقنية ملؤسسات  تكل الصناديقعالوة عىل ذكل، مولت و 

خاصة يف ميامنار  واس تخدمت تكل الصناديقجنوب رشق أ س يا وأأفريقيا.  امللكية الفكرية يف العديد من البدلان يف رابطة أأمم

نشاء مؤسسة  حولمعل  حلقةلمتويل  العمل  حلقةخالل و لملكية الفكرية. ل نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل ا 

أأن اس تخدام البيئة الرمقية ل حيتاج  ونرىتكنولوجيا املعلومات مع ميامنار.  اعامتدانم ولوس جتربهتام يف  فيت تقامست، تكل

ىل معرفة جيدة هبا، وميكن  فقط ا ىل سري معل الأعامل وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف البيئة الرمقية ولكن أأيًضا ا 

 تب امللكية الفكرية.يف حتسني معرفة ماك تكل الصناديقأأن تسامه 

حداث، تدمع الياابن حق املؤلفيف جمال و نشاء صناع ا  ة الثقافة واحملتوايت يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ، من خالل ا 

طار ووتطوير املوارد البرشية.  حق املؤلفأأنظمة  احللقات ، جتري الياابن أأنشطة خمتلفة مثل تنظمي الصناديق الاستامئنيةيف ا 

رسال  ادلراس ية ىل اخلارج،  حق املؤلف يف رباءاخلوالندوات، وا   .بدلا 28متدراًب من  370أأكرث من  واس تقبالا 

ىل و   .CDIP/25/6و CDIP/25/2يف وًثئق العمل  ةويبو غرين املذكور منصةبعد ذكل، نود أأن نتطرق ا 



 
 

ىل ويبو غرين كرشيك يف فرباير من هذا العام.  مكتب الياابنانضم  يدمع املكتب الياابين للرباءات أأنشطة ويبو و للرباءات ا 

، مفا فوقمن هذا العام  وانطالقاالياابنية. الصناديق الاستامئنية س تخدام اب وذكلابلياابن،  غرين ابلتعاون مع مكتب الويبو

ىل العمل مع العديد من و يف أأنشطة ويبو غرين.  بصفته رشياك عىل حنو استبايقيود املكتب الياابين للرباءات أأن يسامه  نتطلع ا 

 .يف تكل املنصة الرشاكء

قبل اليوم العاملي للملكية الفكرية ف ويبو غرين.  منصةللرباءات لنرش  مكتب الياابنريف جبهود ونود أأن ننهتز هذه الفرصة للتع

لكرتونيةللرباءات صفحة مكتب الياابن أأبريل، أأطلق  26يف  الصفحة  تكلمقالت يف  وتُنرشويبو غرين. ب للتعريفجديدة  ا 

ىل  انضم ثالثةو رشاكء من الياابن.  اليت يقوم هبابعض الأنشطة  حول ويبو غرين، وميكن  منصةوعرشون رشياًك من الياابن ا 

يف الأنشطة املس تقبلية لأولئك ة كون مفيدً تس   تكل الصفحة أأن ونرى. عىل الصفحة أأنشطهتم بشلك جامعي الاطالع عىل

ىل ويبو غرين كرشاكء وس  يف اس تخدام أ لية  لأشخاص املهمتني ابلتكنولوجيات اخلرضاءا ساعدت اذلين يفكرون يف الانضامم ا 

 الصفحة يف تعزيز توس يع أأنشطة ويبو غرين. تكلنأأمل أأن تساعد و ويبو غرين. 

مزااي امللكية الفكرية، واليت تتعلق ابلقتصاد ال بداعي، وهو موضوع البند نعرض أ خر املس تجدات حول ، نود أأن ويف اخلتام

 من جدول الأعامل يف هذا الاجامتع. 8

يه عبارة عن مجموعة من احلالت الناحجة للمرشوعات اليت تس تخدم امللكية الفكرية، اليت  الفكرية،ونرى أأن مزااي امللكية 

 مكتب الياابن للرباءات ابدرو فعاةل يف س ياق التمنية، عىل الرمغ من أأهنا غري مدرجة يف أأي من وًثئق العمل لهذا الاجامتع.

طار ابقرتاح مرشوع  2008يف عام  الياابنيف ومكتب الويبو  ، حيث س يقوم مكتب الويبو يف الصناديق الاستامئنيةيف ا 

قاعدة بياانت  لتصبحستتطور املبادرة يف الهناية و قصص ال بداع الفكري ورايدة الأعامل الناحجة.  وتقامسالياابن جبمع وتطوير 

"IP Advantage ة حالًيا تتعلق ابلصناعة نظًرا لأن بعض احلالت املضافو دراسة حاةل.  200"، ويه مجموعة تضم أأكرث من

ننا ال بداعية، وهو موضوع جدول أأعامل "امللكية الفكرية والتمنية" يف هذا الاجامتع،  ىل قاعدة البياانتنود أأن فا   .تضاف ا 

يشينومايك. مب  الأوىلوتتعلق احلاةل  قوى زلزال مت تسجيهل عىل ال طالق لأ الياابن  تعرضت، 2011في عام فبادرة من خمترب ا 

ىل و  حدى وشلكت بادرات خمتلفة لس تعادة حياهتم. مب الناس  قامبعد الاكرثة، و سوانيم مدمر. ت ا  يشينومايك ا  مبادرة خمترب ا 

افعلها ) do-it-yourselfمرشوعات املبادرات حيث توفر مساحة للأشخاص ل عادة بناء جممتعهم مًعا من خالل  تكل

نظًرا لتجهزيه حبقوق العالمات التجارية جملموعة فريدة من الأًثث والسلع ذات الصةل اليت طورها أأشخاص (. و بنفسك

يشينومايك خمترب  متكنيعيدون حياهتم مًعا،   .do-it-yourselfمرشوعات حامية عالمته التجارية اليت أأنشأأهتا من ا 

الس مترار يف النجاح يف جمال الابتاكر فل. Toyota Motor Corporationبادرة من رشكة مب ة الثانيتتعلق احلاةل و 

ىل  Toyota Motor Corporationوالعالمات التجارية املتغري ابس مترار، تدرك رشكة  أأمهية حامية اخرتاعاهتا ابل ضافة ا 

ة يف خش يب يعمل ابلطاقة البرشي ملنسج، طلب براءة Toyotaساكيتيش تويودا، مؤسس رشكة  أأودعوقد عالماهتا التجارية. 

ىل منو أأعامهل.  طلبات أأودع، ومنذ ذكل احلني 1890عام  ىل و للحصول عىل براءات عدد من الاخرتاعات، مما أأدى ا  ضافة ا  ا 

امللكية الفكرية اخلاصة  حافظةحتتوي و التجارية.  ايف حامية أأصول عالمهت اكنت الرشكة س باقة عىل حنو ل يصدقذكل، فقد 

يساعد تسجيل العالمات التجارية عىل و . الويبو يف رية املسجةل ابس تخدام نظام مدريدعىل العديد من العالمات التجا اهب

 Toyota Motor Corporation وسعتوكذكل أأشاكل المتكل غري املرشوع الأخرى.  التقليدحامية عالماهتا املمزية من 

ىل توس يع   اخلاصة هبا من خالل التقيمي الاستبايق وحامية أأصولها غري امللموسة لأكرث من قرن. امللكية الفكرية حافظةدامئًا ا 



 
 

ش يا مع أأهداف الويبو، من أأجل حامية امللكية الفكرية. اتدرك الياابن أأمهية الاضطالع بأأنشطة التمنية بفعالية وكفاءة، متو 

حتسني مبادراهتا التعاونية لضامن اس تخدام الصناديق للميض قدًما، تلزتم حكومة الياابن، ابلتعاون مع الويبو، مبواصةل و 

 الاستامئنية بشلك أأكرث كفاءة وفعالية.

 س يديت الرئيسة. شكرا كل


