
 "الملكية الفكرية والتنمية" بند جدول األعمال

حة من الدول األعضاء  الموضوعات المقتر
()مرتبة حسب التاري    خ الذي استلمتها فيه األمانة  

 
ي 
ن
، ورد ف ن ح مقدم من الصي   2022مارس  14مقتر

 وحيادهانبعاثات الكربون لتصدي لتغت  المناخ: الملكية الفكرية تساعد عىل تحقيق أهداف الحد من ا 

 : ي
 تعليق الوفد الصين 

 
 
ايد لتغتر المناخ واإللل ل نظرا  

ايد ل ثار السلبية الواضحة بشكل متر تغتر المناخ ل التصدي، فإن كيفية إجراءات عالميةتخاذ حاح المتر 
ي جميع أنحاء العالم 

 
ي الوقت الحاض  لتسهيل النتعاش القتصادي ف

 
عد ف

ُ
ي  مسألة ت

 
اتيجية  وتشتر . عرصنا شائعة ف الخطة الستر

ة متوسطة األجل ي  2026-2022 للفتر
ي عام النر

 
 إىلأيض 2021أصدرتها الويبو ف

 
 أن أهداف التنمية المستدامة توفر  ا

 
 مخططا

جمة هذا المخطط إىل واقع وإيجاد و لمستقبل أفضل وأكتر استدامة.  ي  البتكار واإلبداع هما المفتاح لتر
 
حلول لتحديات التنمية ف

ي ذلك تغتر المناخ. ، العالم
 
جمة اوباعتبار الملكية الفكرية بما ف   فإنها تؤدي، لبتكار واإلبداع إىل واقع ملموسأداة قوية لتر

 
 رئيسيا

 
 دورا

ي هذه العملية. 
 ف 

ي عام و
: " ير  للجمعية العامة لألمم المتحدةالدورة الخامسة والسبع خالل الصير   أعربت، 2020ف  ام التاىلي

يد عن اللتر   الصير   ستر 
 المزمعة من مساهماتها 

 
ي سياسات وتدابتر أكتر  المحددة وطنيا

 إىل ضامةمن خالل تبن 
 
ي أكسيد  سعيا

بلوغ ذروة انبعاثات ثان 
ي قبل عام  2030الكربون قبل عام 

عىل سبيل ، فلصير  إجراءات لتحقيق هذه الغايةتتخذ اس. و 2060وتحقيق الحياد الكربون 
متالمثال ي باأللعاب األ ، التر 

ي عام ير  جولمبية الشتوية ف 
أقيمتا  ، اللتير  توية لأللعاب األولمبية للمعاقير  واأللعاب الش 2022 ف 

ي أوائل عام 
، بالستخدام الكامل للتكنولوجيات منخفضة الكربون لتقليل البصمة الكربونية لأللعاب األولمبية 2022بنجاح ف 
 كربون". الألعاب أولمبية شتوية منخفضة دورة " وتحقيق

ي اليتطلع و 
تغتر المناخ: الملكية الفكرية تساعد عىل ل التصدي" بشأن موضوعمناقشة مع الدول األعضاء إجراء إىل  وفد الصين 

، وتبادل أفضل الممارسات واألفكار حول كيفية استخدام البلدان للملكية "هانبعاثات الكربون وحياد الحد منتحقيق أهداف 
ي منخفضالتكنولبتكار ال لتعزيز الفكرية  ي تحقيق  والمساعدة، نلنتقال إىل اقتصاد منخفض الكربو ا وتسهيل، الكربون وج 

الحد ف 
ي ال. ويعتقد دهالكربون وحيا من انبعاثات

ي  بشكل ستسهمأن مثل هذه التبادلت  وفد الصين  ي تحقيق الهدف  إيجان 
من أهداف  13ف 

 عاجلة لمكافحة تغتر المناخ وآثاره".  تدابتر التنمية المستدامة "اتخاذ 

حات مقدمة من  ي مجموعة المقتر
ن
 2022مارس  18باء، وردت ف

ح ا  ي صفوف المبتكرين : والتعليم الملكية الفكرية: 1لمقتر
ن

تكوين الكفاءات وإذكاء الوعي بالملكية الفكرية ف
ن  ن ورواد األعمال والمهنيي  ن  والمبدعي  ن المستقبليي   القانونيي 

 
حا  ي المستقبل : الملكية الفكرية2 لمقتر

ن
 والشباب: االستثمار ف

حا  ي مجال الملكية الفكرية: التجارب الوطنية قضائيةتكوين كفاءات : 3 لمقتر
ن

 ف

 : باء مجموعة التعليق 

ازيل.  حته الت 
حو هذا موضوع معدل اقتر ازيل األصىلي هو سيا مقتر  . سات الملكية الفكرية ودور القضاء الت 

ح ا  ي بناء األعمال التجارية: دراسات حالة من )الملكية الفكرية  : استخدام4لمقتر
ن

( من نساء 2( بلدان نامية و)1ف
 تجارية

ً
 تدرن/ تمتلكن أعماال

ح ا  ن االبتكار من خالل برامج 5لمقتر ي مجالمنافسة ال: تحفت 
ن

 الملكية الفكرية: التجارب الوطنية ف



 
 

2 
 

 تعليق المجموعة باء: 

أحد األمثلة عىل ذلك هو برنامج براءات من و لدى العديد من الدول األعضاء برامج منافسة عىل جوائز الملكية الفكرية. 
اءات والعالمات التجارية مكتب الوليات المتحدة األمريكيةأجل اإلنسانية التابع ل ف للت  عير  الذين ب، والذي يعتر المختر

. ئهم عىل ذلكويكاف جهة التحديات اإلنسانية العالميةالمبتكرة لموا التكنولوجياتيستخدمون 

humanity-policy/patents-policy/patent-www.uspto.gov/ip . 
 

www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/patents-humanity

