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

يش يد  كام  .هاملضنية يف سبيل ا جناح دورة جلنة التمنية هذهودها جل  للرئيسةأأن يعرب عن تقديره  وفدان يف البداية، يود  و

وسننخرط  وسنشارك 19-كوفيدا جاحئة هتصعبة اليت س ببهذا الاجامتع يف ظل الظروف ال  عقدللأمانة العامة جبهود ا دالوف

 يف هجود الويبو للتغلب عىل هذا الوضع الصعب. عىل حنو فعال

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

  مليون فرنك سويرسي. 4.7هذا العام مببلغ وقد سامهت 

للملكية الصناعية  املساهامت الطوعية، واليت تسمى الصناديق الاستامئنية الياابنية تكلالاس تفادة الفعاةل من ومن أأجل 

لبدلان النامية يف مجيع أأحناء صاحل ال يف جمال امللكية الصناعية ، تقوم الياابن بتنفيذ مجموعة متنوعة من برامج املساعدةالعاملية

وأأربعة ماكتب  بدلا 61من ينحدرون ، 1996متدرب منذ عام  1800لرباءات أأكرث من الياابن لمكتب  واس تقبللعامل. ا

قلميية للملكية الفكرية.  منذ  بدلا 38من خربائه ا ىل فرد  400ابل ضافة ا ىل ذكل، أأرسل املكتب الياابين للرباءات أأكرث من وا 

، ودمع ماكتب امللكية الفكرية ل طالق البنية التحتية لقات دراس يةوحمعل  حلقات. وتشمل خطة العمل 1987عام 

 لتكنولوجيا املعلومات أأو حتديهثا.

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

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

لمتويل برامج درجة املاجس تري يف  للملكية الصناعية العامليةالصناديق الاستامئنية الياابنية اس تخدمت عىل سبيل املثال، و 

 ملكية الفكرية( واملنظمة الأفريقية لل ARIPOاملنظمة ال قلميية الأفريقية للملكية الفكرية )و امللكية الفكرية، ابلتعاون مع الويبو 

(OAPI) فريقيا يف هراري، زمبابوي وجامعة ايوندي الثانية طالًبا من ادلول  30حوايل  تابعي و الاكمريون.  يف يف جامعة ا 

منًحا  للملكية الصناعية العامليةالصناديق الاستامئنية الياابنية الربامج لك عام، وتقدم مؤسسة  الأريبو والأوايبالأعضاء يف 

يف الهنوض ابمللكية  بشلك فعالخشًصا من الربامج ومه يسامهون  189 ا ىل الآن خترجو طالًبا لك عام.  12 دراس ية حلوايل
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املس تقبل  رواد مهنا خرجيت قدلأنه  يدة للبدلان الأعضاء يف الأريبو والأوايبنعتقد أأن هذه الربامج مف و الفكرية يف بدلاهنم. 

  مللكية الفكرية.اب فامي يتعلقس ياساهتم الوطنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وضع اذلين س يكونون مسؤولني عن 

 

( اذلي TISCركز دمع التكنولوجيا والابتاكر )ملأأجرت الويبو دراسات جدوى بشأأن تدريب املوظفني وعالوة عىل ذكل، 

، ُعقد اجامتعان 2020يف عام وة يف البدلان النامية. ا ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكري النفاذأأنشأأته الويبو بغرض حتسني 

قلمييان  آس يا عن بعدا  مركز ملناقشة مواصةل تطوير ش بكة  (ASEAN) لدلول الأعضاء يف الأريبو ورابطة أأمم جنوب رشق أ

 همامحتسني  نعتقد أأن هذه الاجامتعات ستساعد يفو ال قلميية بناًء عىل نتاجئ دراسات اجلدوى. دمع التكنولوجيا والابتاكر 

ماكنية  والابتاكر،مركز دمع التكنولوجيا  احمللية عالية اجلودة ودمع  التكنولوجيةا ىل املعلومات  النفاذواليت توفر للمبتكرين ا 

دارهتا لتسخرياملبتكرين اذلين يقدمون خدمات  نشاء حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وا  ماكانهتم وا   .ا 

أأيًضا للمساعدة يف الأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية الصناديق الاستامئنية الياابنية للملكية الصناعية العاملية اس تخدمت اثنًيا، 

  والتمنية يف البيئة الرمقية.

عىل سبيل ف. 2017للمساعدة يف رمقنة بياانت امللكية الفكرية الوطنية يف العديد من البدلان منذ عام  تكل الصناديق وخسرت

سواتيين ومدغشقر ومالوي واتيالند وأأوغندا يف يف رمقنة واثئق الرباءات  2020يف عام ت سامهفقد ل، املثا بوتسواان وا 

 عىل املس توى الوطينأأن بياانت امللكية الفكرية الرمقية عالية اجلودة  ونعتقد. وفيتنام وزامبيا واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

دارات ماكتب امللكية ال دارة  تكلفكرية يف جتعل ا   بكفاءة أأكرب. طلباهتمالبدلان أأكرث فاعلية وتسمح للمس تخدمني اب 

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

، جتري الياابن العامليةالصناديق الاستامئنية الياابنية للملكية الصناعية يف ا طار ووتطوير املوارد البرشية.  حق املؤلفأأنظمة 

رسال  احللقات ادلراس يةأأنشطة خمتلفة مثل تنظمي  أأكرث من  واس تقبالا ىل اخلارج،  حق املؤلفجمال  يف رباءاخلوالندوات، وا 

 .بدلا 29متدراًب من  390

 .CDIP/26/3يف واثئق العمل  ةويبو غرين املذكور منصةبعد ذكل، نود أأن نتطرق ا ىل و 

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

، يود املايضمن العام  واعتباراالياابنية. الصناديق الاستامئنية س تخدام اب وذكلغرين ابلتعاون مع مكتب الويبو ابلياابن، 

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

 الرشاكء.

للرباءات مكتب الياابن أأطلق و ويبو غرين.  منصة لتعزيزللرباءات  مكتب الياابنونود أأن ننهتز هذه الفرصة للتعريف جبهود 

لكرتونيةصفحة   وتُنرش. (https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/green.html) ويبو غرينب للتعريفجديدة  ا 

وعرشون رشياًك من الياابن ا ىل  تسعةانضم و رشاكء من الياابن.  اليت يقوم هبابعض الأنشطة ب  تُعرفالصفحة  تكلمقالت يف 

يف الأنشطة املس تقبلية ة كون مفيدً تس   تكل الصفحة أأن ونرى. عىل الصفحةأأنشطهتم  الاطالع عىلويبو غرين، وميكن  منصة

يف  لأشخاص املهمتني ابلتكنولوجيات اخلرضاءا ساعدت وس  .لأولئك اذلين يفكرون يف الانضامم ا ىل ويبو غرين كرشاكء

 ع أأنشطة ويبو غرين.الصفحة يف تعزيز توس تكلنأأمل أأن تساعد و اس تخدام أ لية ويبو غرين. 



 
 

 

ق و الصنديف أأمرياك الالتينية ابس تخدام  التعجيلدمع مرشوع  للرباءات يفأأ املكتب الياابين ، بدا ىل ذكل ابل ضافةو

أأفضل  وضععىل للرباءات املكتب الياابين ينصب اهامتم و اعتباًرا من هذا العام. الاستامئين الياابين للملكية الصناعية العاملية 

زييد من عدد سو  ويبو غرين منصةن الاهامتم ا ىل هذا مزيًدا م س يجلبومن مث ة وتقدميها ا ىل العامل. املامرسات امللموس

ه هذونرى أأن ، وميك ن الويبو من حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. ملزيد من أأفضل املامرسات س يؤسسو  املشاركةالرشاكت 

اخلرضاء مع الاحتياجات يف  التكنولوجياتنأأمل أأن يشجع هذا ادلمع بشلك أأكرب عىل مطابقة و الهنج املثايل.  املامرسة يه

  فضل املامرسات.لأ  تؤسسواليت  التعجيلواليت تعد أأهدافًا ملرشوع  وتش ييل،الأرجنتني والربازيل 
 

ويبو غرين  منصةابلشرتاك مع الويبو يف الشهر املايض ندوة حول مبادرات  للرباءاتاملكتب الياابين عقد  ذكل،عالوة عىل و 

مع املس تخدمني والويبو املناقشات القمية  تيسريمن خالل و يات اخلرضاء يف مجيع أأحناء العامل. الهنوض ابلتكنولوج  تيرساليت 

ملساعدة يف حل القضااي البيئية اليت تتطلب الاس تخدام الفعال للملكية يف ااملكتب الياابين للرباءات بدوره ، قام يف الندوة

ال لكرتوين  للرباءاتاملكتب الياابين الواثئق ومقاطع الفيديو املؤرشفة متاحة عىل موقع و الفكرية. 

(https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/seminar/wipo_green.html.)  

مزااي امللكية الفكرية، واليت تتعلق ابلقتصاد ال بداعي، وهو موضوع البند س تجدات حول نعرض أآخر امل ، نود أأن ويف اخلتام

 من جدول الأعامل يف هذا الاجامتع. 6

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

طار  2008يف عام  الياابنيف ومكتب الويبو  مكتب الياابن للرباءات درابو .فعاةل يف س ياق التمنية ابقرتاح مرشوع يف ا 

آنذاك اليت اكنت حمل  الصناديق الاستامئنية  وتضمن املرشوع قيام .العامليةالصناديق الاستامئنية الياابنية للملكية الصناعية أ

املبادرة يف الهناية  تتطورو . هاوتقاس  هاوتطوير الأعامل الناحجة قصص ال بداع الفكري ورايدة مكتب الويبو يف الياابن جبمع 

نظًرا لأن بعض احلالت املضافة و دراسة حاةل.  200"، ويه مجموعة تضم أأكرث من IP Advantageقاعدة بياانت " لتصبح

ننا جامتع، حالًيا تتعلق ابلصناعة ال بداعية، وهو موضوع جدول أأعامل "امللكية الفكرية والتمنية" يف هذا الا نذكر نود أأن فا 

حداها  .ا 

مجموعة عىل تصممي  هذه الرشكة ل يقترص دورو". Fast Retailingهذه القصة مبادرة رشكة البيع ابلتجزئة الياابنية " ذكرتو 

 ا ذاكءمن ابب ليس  اأأيًضا بشلك كبري عىل عالمهت تصب اهامتهمابل  حفسب، هاوبيع  هاوتوزيع  هاوتصنيع واسعة من املالبس 

أأمهية توفري مس توى امحلاية  Fast Retailing Groupتدرك رشكة و ب الولء. ولكن أأيًضا لكس فقطوعي املس هتكل 

هو أأفضل طريقة كعالمات جتارية مبوجب نظام امللكية الفكرية  اتسجيل عالماهت وتعتقد أأن. املناسب للك عالمة من عالماهتا

تسعى اجملموعة جاهدة لتأأمني حامية العالمات و بشلك فعال يف العالمات والسلع وحىت اخلدمات احملددة.  امحلاية استامثراهت

يف مثل هذه احلالت اليت يكون فهيا ورشأاكت تصنيع.  تؤسس فهيامتاجر جديدة أأو فهيا  تفتحالتجارية يف البدلان اليت 

التلكفة لتقدمي  ميرسةيوفر نظام مدريد وس يةل  متعددة،ت قضائية الطلب مرتفًعا عىل تسجيالت العالمات التجارية يف ولاي

يداع طلب  رها يف الأسواق مع منو اجملموعة وتطو و عالمة جتارية. لدويل واحد طلب محلاية العالمات التجارية عن طريق ا 

. مسأأةل هممة مات التجارية ادلوليةاسرتاتيجية قوية للعالمة التجارية ونظام جيد التنظمي محلاية العال صار وضع، اجلديدة والقامئة

هذه التلكفة مبوجب نظام مدريد الوسائل الالزمة للرشاكت اليت تتطلع ا ىل حتقيق امليرسة توفر ال جراءات املالمئة و و 

 .هدافالأ 

https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/seminar/wipo_green.html
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الفكرية. ش يا مع أأهداف الويبو، من أأجل حامية امللكية اتدرك الياابن أأمهية الاضطالع بأأنشطة التمنية بفعالية وكفاءة، متو 

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

 بشلك أأكرث كفاءة وفعالية. العامليةالاستامئنية الياابنية للملكية الصناعية 

 س يديت الرئيسة. شكرا كل


