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يةباإل: األصل ز  نكلي 
 2022 مارس 4التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

ي 
اء من أجل تحقيق التنمية  –بالملكية الفكرية والتنمية تقرير عن المؤتمر الدولي المعن  ي التكنولوجيات الخض 

 
االبتكار ف

 (2021نوفمبر  23-22المستدامة )

 مانةاأل ن إعدادم

ين، أن تعقد، مر  قررت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية(، خالل دورته .1 ، ثالثة ا الثانية والعشر ة كل سنتي  
ين للجنة. مؤتم  من الدورة الثالثة والعشر

ً
 بشأن الملكية الفكرية والتنمية اعتبارا

ً
 واحدا

ً
قد أول هذه  1رات دولية متتالية تدوم يوما وعُ

ي 
ين للجنة، وكان موضوعه "الملكية الفكرية والتنمية: كيفية 2019مايو  20المؤتمرات ف  ي اليوم األول من الدورة الثالثة والعشر

، ف 
ين للجنة )الوثيقة من نظام الملكية الفكرية". ستفادة اال دم تقرير وقائعي إل الدورة الرابعة والعشر

ُ
 .(CDIP/24/5 وق

ة من  .2 ي خالل الفبر
 
قد المؤتمر الدولي الثان

ُ
ي اليومي   2021نوفمبر  23إل  22وع

 
ين للجنة،  ، ف األولي   من الدورة السابعة والعشر

اء من أجل تحقيق التنمية المستدامة".  ي التكنولوجيات الخض 
 للعنارص الرئيسية  2وكان موضوعه "االبتكار ف 

ً
ويقدم هذا التقرير ملخصا

لع عليه اللجنة. 
 
 للمؤتمر لتط

: أ
ً
 الجوانب التنظيميةوال

ي يومي  .3
مساًء بتوقيت وسط أوروبا كل يوم، بطريقة  2.30، من الظهر حنر الساعة 2021نوفمبر  23و 22ُعقد المؤتمر ف 

نت، و ي    والمتحدثي   المشاركبعض هجينة )ينضم  ( بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد يحض  بعضهم عبر اإلنبر
ً
 . 19-شخصيا

4.  
ً
ي المؤتمر مفتوحا

ية، والمنظمات غب  الحكومية، لممثلي الدول األعضاء، والمنظمات الحكومية الدولوكان باب المشاركة ف 
ي واأل 

؛ وانضم بافر ي الويبو والمراقبي  
. واقتض الحضور الشخصي عل الدول األعضاء ف  ي

، وواضعي السياسات، والمجتمع المدن 
كاديميي  

ونية.   المشاركي   إل االجتماع من خالل منصة إلكبر

دمت خدمة ال .5
ُ
ية، والفرنسية، وق  باللغات اإلنكلب  

ً
وا شخصيا نت وأولئك الذين حض  جمة الشفوية لكٍل من المشاركي   عبر اإلنبر بر

 واإلسبانية، والروسية، والصينية، والعربية. 

                                              
ين للجنة التنميةمن  1.8الفقرة  1  . ملخص الرئيس للدورة الثانية والعشر
ي دورتها الرابعة 2

ين )الفقرة  حددت اللجنة موضوع المؤتمر ف   (. ملخص الرئيسمن  5.8والعشر

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=452273
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421755
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421755
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461382
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461382
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 :
ً
 أسلوب إجراء النقاشاتثانيا

ي شكل ثالث حلقات نقاش وحلقة حوار ختامي تلتها جلسة أسئلة وأجوبة.  .6
م المؤتمر ف 

ِّ
ظ
ُ
م المتحدث ن

 
ي كل حلقة نقاش، قد

وف 
، تبادل المتحدثون المختارون من حلقات  ي حلقة الحوار الختامي

ق اثنان من المتناقشي   عل ذلك العرض. وف 
َّ
ا، وعل

ً
الرئيسي عرض

جريت خالل المؤتمر بكل حرية ونشاط. 
ُ
ي أ
 النقاش السابقة وجهات النظر حول المناقشات الرئيسية النر

 : حول الموضوعات التاليةلنقاش الثالث ت احلقا تمحورتو  .7

 ي تحقيق التنمية المستدامة؟
 كيف يمكن أن يساهم االبتكار األخض  ف 

 اء ي مجال التكنولوجيا الخض 
 دور الملكية الفكرية ف 

 ي البلدان النامية: كيفية التغلب عل التحديات
 االبتكار األخض  ف 

ي يومه األول السيد دارين تانغ،  .8
المدير العام للويبو بإلقاء كلمة ترحيب. وأعقب ذلك حلقتا النقاش األول وافتتح المؤتمر ف 

ي ألقتها سعادة السيدة ياسمي   فؤاد، وزيرة البيئة بجمهورية مض العربية. و 
ي بكلمة المؤتمر الرئيسية النر

أعقب والثانية. وبدأ اليوم الثان 
تم ال

ُ
. واخت ي ألقاها السيد حسن كليب، نائب المدير العام ذلك حلقة النقاش الثالثة، وحلقة الحوار الختامي

مؤتمر بالكلمة الختامية النر
ي الويبو. 

 لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية ف 

 :
ً
 المتحدثون والمنسقونثالثا

ي المؤتمر تسعة متحدثي    .9
يمثلون أقاليم جغرافية وخلفيات مهنية مختلفة، تشمل األوساط األكاديمية، والمنظمات شارك ف 

 الحكومية الدولية، والمنظمات غب  الحكومية، والقطاع الخاص. 
ً
مت األمانة هذا المؤتمر وفقا

َّ
قرار اللجنة "عل أساس مبدأي ل ونظ

ي اختيار المتحدثي   وتحديد الشك
ما ف  ،ُروعي و  3ل."التوازن والعدل، ال سي 

ً
ي اختيار المتحدثي    ، تحديدا

ة  ف  ، والخبر ي
التوازن الجغراف 

 4. ي   الجنس والتوازن بي    ،والتوازن من حيث وجهات النظر المناسبة، 

ي جنيف، اضطلع كٌل منهما بإدارة نقاشات أحد يومي المؤتم .10
ان مقيمان ف  ي وأدار النقاشات سفب 

ي اليوم األول، أدارت حلقنر
 ر. فف 

ة والممثلة الدائمة لبعثة جمهورية مولدوفا لدى مكتب األمم المتحدة  ، السفب  النقاش األول والثانية سعادة السيدة تاتيانا مولسي  
ورة، 

ّ
ي سعادة السيد سليم بد

ي اليوم الثان 
ي جنيف. وأدار حلقة النقاش الثالثة وحلقة الحوار الختامي ف 

والمنظمات الدولية األخرى ف 
ي جنيف. السفب  والم

 مثل الدائم لبعثة الجمهورية اللبنانية لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ف 

ونية للمؤتمر الصفحة لمتحدثي   والمنسقي   عل وتتوفر نبذة عن ا .11  . اإللكبر

 :
ً
 المشاركونرابعا

ونية. ويمثل المشارك، انضم معظمهم عبر ا 1300حض  المؤتمر أكبر من  .12 خلفيات مهنية مختلفة،  مشاركونلمنصة اإللكبر
ي 
 
ي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غب  الحكومية، وجهات فاعلة ف

 
فمنهم مسؤولون حكوميون، وأكاديميون، وموظفون ف

 القطاع الخاص. 

ي المنصة  .13
وشارك المشاركون بنشاط خالل المؤتمر، وتبادلوا اآلراء، وطرحوا ما لديهم من أسئلة عبر نافذة الدردشة ف 

 مكتوبة عل أسئلتهم من األمانة عبر الدردشة، و اإل
ً
ونية. وتلقوا ردودا  شفهية من المتحدثي   لكبر

ً
 المنسقون وأعضاء األمانة حاول. و ردودا

ي مجموعات
ي  بحيث دمج األسئلة المماثلة ف 

غب  أنه لم يتسّن الرد ، حالوقت القصب  المتا غضون يتم الرد عل أقص عدد من األسئلة ف 

 األسئلة بسبب ضيق الوقت. عل بعض 

تيحو  .14
ُ
ي مرفق هذه الوثيقة.  أ

 
ي نهاية المؤتمر لتقييم رضاهم. ويِرد ملخص لنتائج االستقصاء ف

 
 استقصاء لجميع المشاركي   ف

 :
ً
وي    ج واالتصالخامسا  البر

                                              
ين للجنة من  1.8الفقرة  3  . التنميةملخص الرئيس للدورة الثانية والعشر
اح األصلي   4

ي االقبر
 بعقد ثالثة مؤتمرات كل CDIP/20/8األفريقية ) للمجموعةكانت هذه المبادئ التوجيهية مدَرجة ف 

ً
( الذي اتخذت اللجنة عل أساسه قرارا

 .  سنتي  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipda_ge_21/wipo_ipda_ge_21_biographies.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421755
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=388036
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15.  
ُ
ونية مخصصةطلقت أ للمؤتمر باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة تعرض جميع المعلومات ذات الصلة،  صفحة إلكبر
نامج، ونبذة عن اومنها ال ، وذلك قتسجيل، والبر ونية ثم بل انعقاد المؤتمر. لمتحدثي   ت عل تلك الصفحة اإللكبر شر

ُ
 ، عقب المؤتمر،ن

، باإلضا ائح العروض التقديمية للمتحدثي    فة إل رابط تسجيل الفيديو للمؤتمر. شر

ي أجزاء .16
اء ف  ي مجال التكنولوجيا الخض 

كات الناشئة ف  ي بإعداد دراسات حالة للشر ف خبب  اتصاالت خارجر
ِّ
ل
ُ
مختلفة من العالم.  وك

 وس
َّ
 عنل

ً
كات للملكية الفكرية لالستفادة من أصولها، فضال مساهمة حلولها  طت دراسات الحالة الضوء عل كيفية استخدام تلك الشر

 عل 
ً
ت أيضا شر

ُ
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ون

ونية للمؤتمر المبتكرة ف   . الصفحة اإللكبر

جت األمانة للمؤتمر بي   جمهور  .17 ات اإلخبارية، والقوائم وعالوة عل ذلك، رو  واسع باستخدام وسائل مختلفة، منها النشر
ي مؤتمر األمم المتح

ي سياق مشاركة الويبو ف 
 ف 
ً
علن عن هذا المؤتمر أيضا

ُ
. وأ ات الدعائية، ووسائل التواصل االجتماعي يدية، والنشر دة البر

ي ُعقدت قبل المؤتمر، م
ه من األحداث ذات الصلة النر ي وغب 

ي نظمتها ال ثل الندواتللتغب  المناج 
ونية النر  . ويبو اإللكبر

شر خبر عنه عل  .18
ُ
ي أعقاب المؤتمر، ن

ي للويبو وف 
ون  در الموقع اإللكبر

ُ
ي إصدار ديسمبر ل ج، وأ

ة اإلخبارية الرئيسية للمنظمة ف  لنشر
WIPO Wire . قطت أثناء المؤتمر عل

ُ
ي الت

ت الصور الفوتوغرافية النر شر
ُ
 . حساب المنظمة عل فليكر ون

 :
ً
ي النقاشاتسادسا

 
 النقاط البارزة ف

ي نقاشات المؤتمر.  .19
 فيما يلي ملخص موجز للنقاط البارزة ف 

 حلقة النقاش األول (أ

ي تناولت حلقة النقاش األول السؤال الرئيسي المرتبط بموضوع المؤتمر: كيف يمكن أن تساهم  .20
األفكار المبتكرة واإلبداعية ف 
اء؟ وبدأت حلقة النقاش بعرض قدمته السيدة روز   السعي لتحقيق أهداف التنمية واعتماد السياسات الخض 

إيجاد أوجه التآزر بي  
ن تغب  المناخ. موابازا، مديرة وأمينة المجلس االستشاري، مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأ

ي كوكبنا لها عواقب وخيمة عل جميع مجاالت حياتنا، وقد نتجت عن فشل 
وأشارت السيدة موابازا إل أننا نواجه أزمة شديدة ف 

أنظمتنا. والحلول المبتكرة ذات أهمية حيوية لتحويل تلك األنظمة، والتخفيف من الضغط عل كوكبنا. غب  أن االبتكار ال يعتمد عل 

ات المؤسسية. وبضف النظر عن الحاجة إل توجيه المزيد من رأس المال إل  والتكنولوجياالعلم   عل التغيب 
ً
فحسب، بل يعتمد أيضا

، حيث تضطلع البلدان 
ً
االبتكار، يجب أن تهدف الجهود إل ضمان وجود نظام ملكية فكرية متوازن، وقطاع بحث وتطوير أكبر توازنا

ي قياد
ي المساعدة عل فصل النمو االقتصادي عن النامية بدور أكبر ف 

 عل قدرة االبتكار ف 
ً
دت السيدة موابازا أيضا

 
. وشد ة االبتكار األخض 

 استنفاد الموارد الطبيعية. 

، أستاذ الموارد والسياسة البيئية، مدير معهد الموارد المستدامة،  .21 ، اعتمد السيد بول إكيب  
ً
ق متناقشان عل هذا العرض. أوال

َّ
وعل

 عل الدور  5. اللجنة المعنية بسياسة االبتكار األخض  ية لندن الجامعية، عل األفكار المنبثقة من عمل كل
ً
د السيد إكيب   مجددا

َّ
وأك

ي السوق. وأشار األساسي لنماذج األعمال والمؤسسا
ة االبتكار األخض  وطرح حلول مراعية للبيئة ف  ي جهودنا الرامية إل تشي    ع وتب 

ت ف 
ي تحقيق التنمية المستدامة كانت معقدة، حيث كانت توصيات السياسة متعددة األوجه: )

 
( خلق 1إل أن مهمة مساعدة االبتكار ف

اء المبتكرة؛ ) ؛ )( 2الطلب عل المنتجات والخدمات الخض  ي االبتكار األخض 
( ومواءمة اللوائح مع األهداف 3وتعزيز االستثمارات ف 

( وتسخب  البنية 5( وتعزيز األنظمة اإليكولوجية، ودعم التعاون بي   القطاعات، والبحث والتطوير المتوازن؛ )4البيئية وضمان إنفاذها؛ )
 أكبر مراعاة للبيئة؛ )

ً
ط السيد إكيب   الضوء عل  ( ووضع آليات6التحتية بما يحقق اقتصادا

َّ
. وسل حوكمة جديدة لتعزيز االنتعاش األخض 

ي قطاع 
 
اء ف ي مختلف القطاعات، مثل الطلب المحدود عل التكنولوجيات الخض 

 
ي تعوق االبتكار األخض  ف

مجموعة من الثغرات النر
ي قطاع البناء. 

 
 األغذية أو التنظيم غب  الطموح ف

كة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، وأكد السيد أليخاندرو أورتيغا، .22 ي  شر
ي يواجهها رواد األعمال ف 

سيبو، عل العقبات النر
ية باستخدام طريقة مبتكرة  ي أنتجت مكونات غذائية من مكونات حشر

كته الخاصة النر  من تجربة شر
ً
، مستفيدا مجال االبتكار األخض 

ذكر أن تلك التحديات متنوعة؛ إذ تشمل اللوائح القديمة، واالفتقار إل . و دون نفايات، وسلسلة توريد تراعي المسؤولية االجتماعية
ة فيما يتعلق بحماية  ات الالزمة لتطوير األفكار والخبر السياسات المرنة، ونقص رأس المال، ومحدودية النفاذ إل األدوات والتجهب  

ي أن ته
عالم النامي والمتقدم دف الجهود إل إقامة الجسور بي   الالملكية الفكرية ونمذجة األعمال والقدرات التقنية األخرى. وينبع 

ي بغية الوتعزيزها 
 إل تشجيع األشخاص األكبر عرضة لألزمات البيئية عل المساهمة ف 

ً
ي أن تهدف أيضا

تغلب عل تلك التحديات. وينبع 
ي قدمها برنامج 

ي االحتياجات الحالية. وأشار السيد أورتيغا إل أن المساعدة النر  نحصل عل االبتكار الذي يلنر
؛ حنر االبتكار األخض 

Accelerate 2030 ي تحقيق أهداف
ي تسهم ف 

ي البلدان النامية النر
، الذي يسع إل توسيع نطاق الحلول المبتكرة لرواد األعمال ف 

 التنمية المستدامة، مثال جيد عل تلك الجهود. 

                                              
ئ المبتكرين ورواد  ألعمال واألكاديميي   الروادال الجنة تضم رج  5 ي المملكة المتحدة لتحديد كيف يمكن للسياسات أن تدعم االبتكار األخض  عل نحٍو أفضل وتكاف 

ف 

 األعمال والمستثمرين. 

https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html#casestudies
https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html#casestudies
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/news/2021/news_0018.html
https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/news/2021/news_0018.html
https://mailchi.mp/wipo.int/wipo-wire-new-young-experts-program-draws-1000s-of-applicants-viet-nam-president-visits
https://www.flickr.com/photos/wipo/albums/72157720219993555/with/51700668302/
https://www.flickr.com/photos/wipo/albums/72157720219993555/with/51700668302/
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/research/green-innovation-policy-commission
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/research/green-innovation-policy-commission
https://accelerate2030.net/
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 حلقة النقاش الثانية  (ب

اء. وعرض المتحدث، السيد  .23 ي مجال التكنولوجيا الخض 
تناولت حلقة النقاش الثانية دور مختلف حقوق الملكية الفكرية ف 

ع ورئيس مجلس إدارة  ، مخبر ي BNL Clean Energyميكائيل رودلينغب 
كته النر ، التجربة والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية لشر

ا كانت طورت وأنتجت تكنولوجيات معالجة مي تمتلك أكبر من  BNLاه ومحطات طاقة عديمة االنبعاثات، وخالية من البقايا. ولم 
ي حماية الملكية الفكرية المتعلقة بأنواع مختلفة من التكنولوجيات المستدامة. وكان إنفاذ  400

 ف 
ً
ا  كبب 

ً
براءة، فقد استثمرت استثمارا

 للغاية؛ إذ يتعي    
ً
 مهما

ً
ي تسع للحصول عل م  حقوق الملكية الفكرية أمرا

اء النر ي قطاع التكنولوجيا الخض 
كات ف  نح أو إعانات أن  عل الشر

 عل أهمية إتاحة االبتكار األخض  للجميع، وهو ما يمكن تحقيقه من خالل
ً
د السيد رودلينغب  أيضا

 
 تمتثل للوائح الملكية الفكرية. وشد

اء. تطوير تكنولوجيات معتمدة وموحدة، وأكد عل الدور   المحوري لألوراق المالية الخض 

ابيث إيبنجر، أستاذة بجامعة برلي   للتكنولوجيا واالقتصاد،   .24 ، تناولت السيدة إلب  
ً
ق متناقشان عل هذا العرض. أوال

َّ
وعل

ي "
وع البحنر " الذي سع إل فهم أفضل للمناقشات تشي    ع تحوالت االستدامةنماذج الملكية الفكرية لالموضوع عل أساس نتائج المشر

: اعتمدت الجهات   هذه النتائج ما يلي
حول استخدام الملكية الفكرية لتحقيق النمو المستدام بمساعدة أدلة من الواقع. ومن بي  

ي المراحل 
 عل التعاون وعل الملكية الفكرية لآلخرين ف 

ً
ي مجال االبتكار غالبا

خدمت نماذج الفاعلة ف 
ُ
األول من عملية االبتكار؛ واست

 الملكية الفكرية وتصوروها باعتبارها أداة لزيادة تأثب  االستدامة؛ 
ً
ي السوق؛ واستخدم عدد قليل جدا

ي النشر ف 
ملكية فكرية مختلفة ف 

 ل
ً
 متمايزا

ً
خدمت الملكية الفكرية لجذب االستثمارات وعمليات االستحواذ؛ واتخذ البعض نهجا

ُ
ي البلدان النامية من أجل واست

خيص ف  لبر
 ما
ً
كات غالبا  تيسب  التنمية االقتصادية. وذكرت السيدة إيبنجر أن المبتكرين، بوجه عام، كانوا عل استعداد لمشاركة المزيد، لكن الشر

ز عل تطوير منتجاتها، ولم تتخذ سوى القليل من اإلجراءات أو لم تتخذ أي إجراء بشأن المشاركة. وم
ِّ
ي بذل الجهود ترك

م، ينبع 
َ
ن ث

هم، ودعم البنية التحتية والوسطاء، وإذكاء الوعي بمنافع تأثب  االستدامة.   لتحفب  

ي منو  .25
كة  جاء التعليق الثان  كة مكسيكية GreenMomentumالسيد رافائيل كارمونا، رئيس قسم التكنولوجيا بشر ، وهي شر

ي 
أمثلة عل كيفية استخدام رواد األعمال هؤالء  . وعرض السيد كارمونامجال تطوير التكنولوجيا النظيفة خاصة تدعم رواد األعمال ف 

ي واجهوها. فقد حالت عدة عقبات دون تحقيق أقص استفادة من نظام 
 التحديات النر

ً
للملكية الفكرية لتعود بالنفع عليهم، موضحا
ك العقبات بي   نقص الموارد والقدرات المحدودة. وذكر السيد كارمونا أن بعض الملكية الفكرية لحماية ابتكاراتهم، وتراوحت تل

اء، مثل مبادرة " ي مجال التكنولوجيا الخض 
ي تحفب   االبتكار ف 

حيث يمكن لرواد  -" Cleantech Labsالمبادرات الحالية ساعدت ف 
ي  -دوق الطاقة المستدامة" أو مبادرة "صن -األعمال النفاذ إل أحدث بنية تحتية لتطوير التكنولوجيا 

لت البحث والتطوير ف  ي مو 
النر

ي السوق. وتراوحت 
اء ف  مجال التكنولوجيا النظيفة واستهدفت إحداث تآزر بي   العالمي   األكاديمي والخاص لضمان طرح الحلول الخض 

وي    ج لثقافة الملكية الف ي هذا المجال من البر
ي مرحلة مبكرة من تطوير التكنولوجيا إل األفكار األخرى بشأن كيفية تعزيز االبتكار ف 

كرية ف 
اءا ي تواجه ترخيص البر

ي تقدمها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، أو الحد من العقبات القانونية النر
ت، إذكاء الوعي بالخدمات الرقمية النر

اء. أو تعزيز التعاون الدولي  عي التكنولوجيا الخض 
 بي   مخبر

 حلقة النقاش الثالثةج( 

ي البلدان است  .26
اء والنفاذ إليها واستخدامها، خاصة ف  ي تواجه إنشاء االبتكارات الخض 

كشفت حلقة النقاش الثالثة التحديات النر
ي يمكن ا

 عن السياسات والمبادرات األخرى النر
ً
وعرض المتحدث، السيد راغوناتان، . عتمادها للتغلب عل تلك التحدياتالنامية، فضال

ي  -( WWFالعالمي للطبيعة )الرئيس التنفيذي للصندوق 
 
ي آسيا ف

فر ي تواجه بلدان رابطة أمم جنوب شر
مكتب سنغافورة، التحديات النر

. فقد كانت بلدان المنطقة تواجه تحديات 
ً
ي قدما

ي ُسبل المص 
ي بعثت األمل ف 

، باإلضافة إل بعض المبادرات النر مجال االبتكار األخض 
اوح من انعدام  ي يتعرض لها بيئية متعددة ومتنوعة، تبر

ي كمبوديا والمخاطر النر
ي ف  ي إندونيسيا إل غياب التنوع البيولوجر

 
ي ف

ئ
األمن الغذان

 العديد من الحلول المبتكرة قد ظهرت 
ّ
ي سنغافورة. وذكر السيد راغوناتان أن

السكان الذين يعيشون تحت مستوى سطح البحر ف 
ي الغابات الكمبودية، للتغلب عل تلك التحديات. ومن أمثلتها أداة ذكاء اصطناعي س

ي رصد وجود الحيوانات ف 
اعدت حراس الغابات ف 

ه األموال من المستثمرين إل المزارعي    ي إندونيسيا توجِّ
 
وع. ومن األمثلة األخرى ابتكار منصة ف  وتوقعت تحركاتها وخطر الصيد غب  المشر

ي 
اء البذور والحصاد، مما يساعد عل ضمان اإلمدادات الغذائية. وينبع  ي  لشر

توفب  مزيد من الحلول المبتكرة بأسعار ميسورة للناس ف 
ي واجهتها بلدان 

ت للتحديات المحددة النر
 
ي تصد

اعات النر ة حاجة إل تحديد االخبر هذه المنطقة. وأشار السيد راغوناتان إل أن ثم 
ي عل السكان

؛ وتمكي   تمويل المنطقة ويتسن  لها إحداث تأثب  حقيفر
ً
ا عموما كات والمبتكرين عاتتلك االخبر ؛ وتشجيع الشر

ة تسويق الملكية الفكرية.  ؛ ووضع سياسات لتشي    ع وتب 
ً
 والمجتمعات عل العمل معا

يتش، مديرة شعبة التحديات العالمية، الويبو، إل أنه عل الرغم  .27 ، أشارت السيدة إيمي ديبر
ً
ق متناقشان عل هذا العرض. أوال

َّ
وعل

ي مجال
 
ي 90التكنولوجيا النظيفة، فإن  من فرص السوق الهائلة ف

 
ي بلدان منظمة التعاون والتنمية ف

 
اء ظهرت ف ٪ من االبتكارات الخض 

ي البلدان 
 
ة إل إطالق مبادرات لتعزيز األنظمة اإليكولوجية المحلية لالبتكار ف م، فإن هناك حاجة ُملح 

َ
الميدان االقتصادي. ومن ث

خيص واتفا ي هذه العملية، وهي منصة تهدف النامية؛ ونقل التكنولوجيا؛ والبر
 
قيات التنمية التعاونية. وقد أسهمت منصة ويبو غرين ف

ر 
 
ي تلك الحلول، ووف ة االنتقال العالمي إل تكنولوجيات أكبر مراعاة للبيئة؛ إذ ربطت الباحثي   عن حلول مبتكرة بمنتجر ت إل تشي    ع وتب 

مت خدمات و 
 
اء، وقد اء التكنولوجيا الخض  ي البلدان شبكة من خبر

ما ف  ي هذا المجال، ال سي 
ة والمتوسطة ف  كات الصغب  أدوات للشر

ي كثب  
يتش أفكارها بشأن أهمية االبتكار المقتصد للتكنولوجيات المبسطة، وأن أهميته قد تضارع ف  ، عرضت السيدة ديبر

ً
ا النامية. وأخب 

https://ip4sustainability.org/
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اء؛ وأهمية وضع من األحيان أهمية ابتكار التكنولوجيات المتطورة؛ وتطرقت إل أهمية  زيادة الطلب عل الحلول المبتكرة الخض 
ي البلدان النامية. 

 لدعم المبتكرين واألسواق ف 
ً
اتيجيات مصممة خصيصا  اسبر

كة   .28 ي محاولة التغلب  Global Business Inroads (GBI)وعرضت السيدة لينا بيش توماس، مديرة شر
كتها ف  تجربة شر

. عل التحديات المذكورة خالل مناقشا  المتقدم والنامي
ي العالمي  

اء ف  ما النفاذ غب  المتوازن إل التكنولوجيات الخض  ت المؤتمر، ال سي 
كب   عل تقديم الخدمات االستشارية بشأن إدارة االبتكار والتكنولوجيا، إل تيسب  النفاذ إل التكنولوجيا GBIفقد سعت  ، من خالل البر

ي الهند. وأشارت بعض 
ها ف  ي تحديد النظيفة ونشر

ي سعيه لتحقيق االستدامة إل وجود صعوبات ف 
ي واجهها ذلك البلد ف 

التحديات النر
امج  وعات والبر ات الرئيسية؛ والتمويل؛ ورصد عملية التنفيذ وامتالكها؛ وقياس التقدم. غب  أنه قد ظهر عدد كبب  من المشر المؤشر

، مما أدى إل الحد من
ً
هت  المتعلقة بالنمو األخض  وحققت نجاحا االنبعاثات وتقليل اعتماد البلد عل الوقود األحفوري. وقد ُوجِّ

كب   عل دعم رائدات األعمال، وكان عمل الحكومات عل مختلف  ة إل حاضنات التكنولوجيات النظيفة، وانصب البر استثمارات كبب 
ي القدرة عل اال

. وكان التحدي المستقبلي يتمثل ف 
ً
قا  ومنس 

ً
رتقاء بتلك النجاحات إل مستوى أعل. وظل العمل من المستويات استباقيا

ي هذه العملية. 
 ف 
ً
 محوريا

ً
 خالل التحالفات أمرا

 :
ً
 الخالصةسابعا

 من  .29
ً
 ومتنوعا

ً
ا  كبب 

ً
، األمر الذي جذب عددا

ً
 ورائجا

ً
 بوجه عام. فقد كان موضوعه مالئما

ً
 ناجحا

ً
يمكن اعتبار المؤتمر حدثا

. وأكد هذا الرأي  ي المشاركي  
ي الويبو، والمشاركي   ف 

، وموظف  ، والمنسقي   مستوى مشاركة الجمهور والتعقيبات الواردة من المتحدثي  
استقصاء الرضا أو أولئك الذين أدلوا بوجهات نظرهم بشكل غب  رسمي خالل المؤتمر. ومن المأمول أن تظل عروض المتحدثي   

ها من المواد المتاحة  ونية للمؤتمر عل وتسجيالت الفيديو للمناقشات وغب  ذات نفع متواصل للدول األعضاء  الصفحة اإللكبر
ي المستقبل. 

 وأصحاب المصلحة اآلخرين المهتمي   ف 

30.  
ً
إن لجنة التنمية مدعوة إل اإلحاطة علما

ي ه
 ذه الوثيقة. بالمعلومات الواردة ف 

 

 ]يلي ذلك المرفق[

https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
https://www.wipo.int/meetings/en/2021/ip-development-conference.html
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ز   المرفق: نتائج استقصاءات رضا المشاركي 

( 352اليوم األول )بناًء عىل 
ً
 ردا

 

 
الحكومات/ مكاتب الملكية 

 الفكرية
 األوساط األكاديمية

المنظمات الحكومية 
المنظمات غي   الدولية/ 
 الحكومية

 جهات أخرى القطاع الخاص

 30 90 8 104 117 مجال العمل

 
 راٍض إىل حد ما ال أعلم راٍض  راٍض للغاية

غي  راٍض عىل 
 اإلطالق

 0 5 7 219 118 . ما مدى رضاكم عن المؤتمر بوجه عام؟1

2 : مون تصميم المؤتمر بناًء عل ما يلي
 . كيف تقيِّ

 

 )الجوانب اللوجستية(جوانب التنظيم 

 

 محتوى/ برنامج المؤتمر

 ضعيف متوسط حسن جيد ممتاز 

192 146 8 2 0 

169 163 14 2 0 

م 3
ِّ
ظ
ُ
. هل تنصحون زمالءكم اآلخرين بالحضور إذا ن

ي المستقبل؟
 حدث مماثل لهذا ف 

 

  
ً
 غي  محتمل غي  متأكد محتمل محتمل جدا

غي  محتمل عىل 
 اإلطالق

38 148 6 1 0 

 . كيف علمتم بانعقاد المؤتمر؟4
  
ونز  وسائل التواصل االجتماع   موقع الويبو اإللكير

ونية/  الرسائل اإللكير
 الرسائل اإلخبارية

 جهة أخرى الزمالء

76 42 196 24 12 
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  )بناًء عىل 
( 313اليوم الثانز

ً
 ردا

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

 
الحكومات/ مكاتب الملكية 

 الفكرية
 األوساط األكاديمية

الحكومية المنظمات 
الدولية/ المنظمات غي  

 الحكومية
 جهات أخرى القطاع الخاص

 20 59 11 91 131 مجال العمل

 
 راٍض إىل حد ما ال أعلم راٍض  راٍض للغاية

غي  راٍض عىل 
 اإلطالق

 0 0 4 152 155 . ما مدى رضاكم عن المؤتمر بوجه عام؟1

2 : مون تصميم المؤتمر بناًء عل ما يلي
 . كيف تقيِّ

 

 جوانب التنظيم )الجوانب اللوجستية(

 

 محتوى/ برنامج المؤتمر

 ضعيف متوسط حسن جيد ممتاز 

204 101 4 0 0 

181 123 5 1 0 

. هل تنصحون زمالءكم اآلخرين بالحضور إذا 3

ي المستقبل؟
م حدث مماثل لهذا ف 

ِّ
ظ
ُ
 ن

  
ً
 غي  محتمل غي  متأكد محتمل محتمل جدا

غي  محتمل عىل 
 اإلطالق

200 106 4 0 0 

 . كيف علمتم بانعقاد المؤتمر؟4
   موقع الويبو 

ونز  وسائل التواصل االجتماع   اإللكير
ونية/  الرسائل اإللكير

 الرسائل اإلخبارية
 جهة أخرى الزمالء

74 21 187 21 9 


