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ي 
 ب�انات ال�ابان العامة �ف

 لجنة ال��بو المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة
ون  الدورة السابعة والع�ش

 2021نوفم�ب  26إ�  22من 
 

 5البند 

 من جدول األعمال: الب�انات العامة 5البند 

ي 
 الرئ�سة.  شكرا لك س�ديت

 ي��د وفد ال�ابان الب�ان الذي أد� به وفد فر�سا الموقر باسم المجموعة باء. 

ي سب�ل إنجاح دورة لجنة التنم�ة هذە
ي البدا�ة، يوّد وفدنا أن �عرب عن تقديرە للرئ�سة لجهودها المضن�ة �ض

كما �ش�د الوفد بجهود األمانة العامة .  و�ض

ي ظل الظروف الص
ي سببتها جائحة كوف�دلعقد هذا االجتماع �ض ي جهود ال��بو للتغلب ع� هذا . 19-عبة الئت

وسنشارك وسننخرط ع� نحو فعال �ض

 .الوضع الصعب

ي مجال المل��ة الفك��ة 1987وتقدم حكومة ال�ابان كل عام منذ عام 
وقد ساهمت هذا العام . مساهمات طوع�ة لل��بو ألغراض مبادراتها اإلنمائ�ة �ض

 .فرنك س���يمليون  4.7بمبلغ 

ي �س� الصناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة للمل��ة الصناع�ة العالم�ة، تقوم ال�ابان بتنف�ذ  ومن أجل االستفادة الفعالة من تلك المساهمات الطوع�ة، والئت

ي جميع أنحاء العالم
ي مجال المل��ة الصناع�ة لصالح البلدان النام�ة �ض

اءات أ��� من و . مجموعة متنوعة من برامج المساعدة �ض استقبل مكتب ال�ابان لل�ب

اءات أ���  .بلدا وأر�عة مكاتب إقل�م�ة للمل��ة الفك��ة 61، ينحدرون من 1996متدرب منذ عام  1800 ي لل�ب
و�اإلضافة إ� ذلك، أرسل المكتب ال�ابايض

ائه إ�  400من  س�ة، ودعم مكاتب المل��ة الفك��ة إلطالق البن�ة و�شمل خطة العمل حلقات عمل وحلقات درا. 1987بلدا منذ عام  38فرد من خ�ب

 .التحت�ة لتكنولوج�ا المعلومات أو تحديثها

ي ذلك األ�شطة المتعلقة بأهداف التن
م�ة ونغتنم هذە الفرصة لنقدم لمحة عن بعض األ�شطة المتعلقة بالصناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة، بما �ض

 المستدامة. 

ي فع� سب�ل المثال، استخدمت الص
ي درجة الماجست�ي �ض

ناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة للمل��ة الصناع�ة العالم�ة لتم��ل حلقة العمل دون اإلقل�م�ة �ض

ي يونيو 
ي نظمتها ال��بو والمنظمة اإلقل�م�ة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة �ض ض . 2021المل��ة الفك��ة الئت وكان الهدف من حلقة العمل دعم المتخرجني

ض لتمكي ي مجال المل��ة الفك��ة و�ضافة ق�مة إ� المعارف المكتسبة من تدر�بهمالجامعيني
و�أمل الوفد أن تكون تلك �ي . نهم من توسيع شبكاتهم �ض

ي المنطقة
ض لدعم أ�شطة تك��ن ال�فاءات المضطلع بها �ض ي ال��بو المهتمني اك خ���ب ي عمل�ة مستمرة تهدف إ� ز�ادة إ�ش

 .الخطوة األو� �ض

ي يوليو وفضال عن ذلك، عق
 �ض

�
اض�ا اك مع ال��بو وجامعة الدول الع���ة اجتماعا اف�ت ، بدعم من الصناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة 2021د المكتب باالش�ت

ات�ج�ة المتعلقة بال. للمل��ة الصناع�ة العالم�ة ظروف وركز االجتماع ع� تبادل اآلراء والمعلومات �شأن س�اسات المل��ة الفك��ة واالعتبارات االس�ت

ي مجال المل��ة الفك��ةالدول�ة الراهنة واالتجاهات ا
ي االجتماع ما مجموعه ثمان�ة بلدان ع���ة (البح��ن وم� واألردن والمغرب . لناشئة �ض

وشارك �ض

ي والممل�ة الع���ة السعود�ة والسودان وتو�س) فضال عن ال�ابان والمنظمات اإلقل�م�ة ودون اإلقل�م�ة (جامعة الدول  وعمان الع���ة، المكتب الخل��ب

اع، مركز تدر�ب المل��ة الفك��ة لمجلس التعاون لدول الخليج الع���ة اءات االخ�ت ض من ). ل�ب ن جميع المشاركني
�
و�رى هذا الوفد أن هذا االجتماع س�مك
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ي األهداف اإلنمائ�ة ا
ي لمكاتب المل��ة الفك��ة هو المساهمة �ض

ي النهوض باالبتكار واإلبداع والتنم�ة تقاسم نفس وجه النظر بأن الهدف النهايئ
لوطن�ة �ض

 .المستدامة

وع المل��ة الفك��ة واالبتكار والتنم�ة المستدامة للدول الجزر   "لم�ش
�
 مال�ا

�
اءات الدو�ي دعما ة النام�ة: عالوة ع� ذلك، قدم مكتب ال�ابان ال�ب �ة الصغ�ي

ي االق
ي نوفم�ب نظرة ع� االبتكار واالستفادة من المل��ة الفك��ة �ض

، والذي نظمته ال��بو. وكان الهدف من االجتماع هو توف�ي نهج 2021تصاد األزرق" �ض

ة النام�ة ( ي الجزر�ة الصغ�ي ي فضاء االقتصاد األزرق لدول ال�ار�ئب
ي للمل��ة الفك��ة واالبتكار �ض

أن هذا  نا وفدرى �و ). CARICOM SIDSتفك�ي منصايت

و�س��قها �ي تكنولوج�ا والمعلومات وز�ادة حما�ة المل��ة الفك��ة الب المصلحة لتسه�ل الوصول إ� نظام االجتماع كان فرصة لبناء شبكة من أصحا

ي هذە المنطقة. 
ي قطاع االقتصاد األزرق �ض

ي النمو االقتصادي �ض
 �سهم �ض

ض  ، استخدمت الصناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة للمل��ة الصناع�ة العالم�ة لتم��ل حلقة عملعالوة ع� ذلك المل��ة الفك��ة للشباب والمعلمني

)IP4Youth & Teacher ي يونيو
ي ال�ابان �ض

ي نظمتها أ�اد�م�ة ال��بو ومكتب ال��بو �ض �شأن ك�ف�ة تعل�م المل��ة الفك��ة للشباب كجزء من  2021) الئت

وع لصالح  م هذا الم�ش . ونظ� ض وع المل��ة الفك��ة للشباب والمعلمني ض من واض�ي المناهج الد 44م�ش راس�ة الوطن�ة وواض�ي الس�اسات والمعلمني

ض وتا�الند وفي�ت نام. و�رى وفدنا أ ض من كمبود�ا و�ندون�س�ا وال�ابان وجمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشعب�ة وم�انمار والفلبني نه من المهم تع��ز والممارسني

ي المل��ة الفك��ةالج�ل  ي هذا المنظور. ة حلقوقد ساهمت  ،مستقبل الوا�ي من مستخد�ي ومنت�ب
 العمل هذە �ض

 و�عد ذلك، نود أن نتطرق إ� منصة و�بو غ��ن. 

ي التصد
ي لهذە نواجه اليوم العد�د من التحد�ات العالم�ة مثل االحتباس الحراري. وترى ال�ابان أن من المهم بمكان للمل��ة الفك��ة أن �سهم �ض

ي جهودها لمواجهة التحد�ات 
 العالم�ة. التحد�ات، وتدعم ال��بو بقوة �ض

ي تط��رها. وقد وسع مك
ي العالم، �مكننا المساهمة �شكل كب�ي �ض

كاء منصة و�بو غ��ن �ض تب ال�ابان ونظرا� ألن ال�ابان تؤوي أ��ب عدد من مستخد�ي و�ش

ي جميع أنحاء العالم، ودعم أ�شطتها من خالل
اءات شبكة منصة و�بو غ��ن من خالل العمل مع ال��بو وأصحاب المصلحة �ض تقد�م مساهمات  لل�ب

 طوع�ة. 

اءات  مكتب ال�ابانبدأ وع� سب�ل المثال،  وع التهذا العام لل�ب ي دعم م�ش
ي أم��كا الالتين�ة باستخدام ��ــــع �ض

الصناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة للمل��ة �ض

اءات ع� وضع أفضل الممارسات الملموسة وتقد� ا من الصناع�ة العالم�ة. و�نصب اهتمام مكتب ال�ابان لل�ب مها إ� العالم. وس�جلب هذا م��د�

ن ال��بو من تحقيق أهداف التنم
�
كات المشاركة وسيؤسس لم��د من أفضل الممارسات، و�مك �د من عدد ال�ش ض �ة االهتمام إ� منصة و�بو غ��ن وس�ي

. ونأمل أن �شجع هذا الدعم �شكل أ��ب ع� مطا ي المستدامة. ونرى أن هذە الممارسة �ي النهج المثا�ي
اء مع االحت�اجات �ض بقة التكنولوج�ات الخ�ض

وع الت��ــــع وتؤسس ألفضل الممارسات.  ا لم�ش
�
ي تعد أهداف ، والئت از�ل و�ش��ي ض وال�ب  األرجنتني

ي ت�� النه كة �شأن مبادرات منصة و�بو غ��ن الئت ي يونيو ندوة مش�ت
اك مع ال��بو �ض اءات باالش�ت وض وعالوة ع� ذلك، عقد مكتب ال�ابان لل�ب

ي حلقة نقاش الندوة، ناقش المتحدثون المبادرات والوضع الحا�ي والتحد�ات والتط��ر المسبا
ي جميع أنحاء العالم. �ض

اء �ض تقب�ي لتكنولوج�ات الخ�ض
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اتهم الملموسة والعمل�ة. نصة لم اء ال�ابانو�بو غ��ن، سيواصل مكتب نصة �استخدام مو و�بو غ��ن من وجهات نظر مختلفة بناًء ع� خ�ب ات الس�ي لل�ب

ي حل القضا�ا االجتماع�ة. 
ي �ساعد �ض ض بيئة المل��ة الفك��ة الئت  لتحسني

ي الختام، نود أن نعرض آخر المستجدات 
 . )IP Advantage( مزا�ا المل��ة الفك��ة�شأن قاعدة ب�انات و�ض

ي س�اق التنم�ة. و ، و�ي عبارة عن مجموعة من قصص نجاح استخدمت فيها المل��ة الفك��ة، قاعدة الب�اناتونرى أن 
مكتب ال�ابان  قد أطلقفعالة �ض

ي ال�ابان عام 
اءات ومكتب ال��بو �ض وع 2008لل�ب  م�ش

�
ي إطار ص ا

ي ال�ابان ق و دن�ض
 وهو االسم السابق للصناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة للمل��ة االستئمايض

ي ال�ابان بجمع قصص اال 
وع ق�ام مكتب ال��بو �ض ي المل��ة الفك��ة وتط��رها وتقاسمها. الصناع�ة العالم�ة. وتضمن الم�ش

بتكار ور�ادة األعمال الناجحة �ض

ي نها�ة المطاف قاعدة ب�انات "
قصة نجاح ودراسة حالة. ونعتقد أن  200"، و�ي مجموعة تضم أ��� من IP Advantageوتطورت المبادرة لتصبح �ض

IP Advantage ي تط��ر النظام البي
ي العال�ي للمل��ة الفك��ة. ولهذە الغا�ة، سنواصل العمل مع ال��بو ومكتب ال��بو �مكن أن تعزز االبتكار و�ساهم �ض ئئ

ي قاعدة ب�انات 
ي ال�ابان ل��ادة عدد أفضل الممارسات �ض

 . لسهأها استخدام وجعل IP Advantage�ض

م حكومة وتدرك ال�ابان أهم�ة االضطالع بأ�شطة التنم�ة بفعال�ة وكفاءة، تماش�ا مع أهداف ال��بو  ض ا، تل�ت ي قدم�
، من أجل حما�ة المل��ة الفك��ة. وللم�ض

ض مبادراتها التعاون�ة لضمان استخدام الصناديق االستئمان�ة ال�ابان�ة للمل��ة الصناع�ة  العالم�ة �شكل أ��� ال�ابان، بالتعاون مع ال��بو، بمواصلة تحسني

 كفاءة وفعال�ة. 

ي الرئ�سة. 
 شكرا لك س�ديت
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