
 المؤتمر الدولي بشأن الملكية الفكرية والتنمية

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

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

 الملكية الفكرية ألغراض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتجارب والممارسات الوطنية بشأن تسخت  ا 

 : ي
 تعليق الوفد الصين 

ح  ي اليقتر
 التجارب" بعنوان 2023عام لالملكية الفكرية والتنمية  بشأنالموضوع الفرعي للمؤتمر الدولي  نأن يكو  وفد الصين 

عىل الرغم من و ". المتحدة للتنمية المستدامةاألمم تنفيذ أهداف  تسختر الملكية الفكرية ألغراضوالممارسات الوطنية بشأن 
ي تنفيذ أهداف 

 
أن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية تقدم تقارير سنوية إل الدول األعضاء حول مساهمة الويبو ف

 توجد  فإنه ل ، تدامة لألمم المتحدةالتنمية المس
 
 ها استخدامحول كيفية  ها وتبادلالمعلومات لمشاركة فرصة للبلدان  حاليا
قد  2023عام لالملكية الفكرية والتنمية  بشأنالمؤتمر الدولي أن  ولعلللملكية الفكرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

، بما بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بشكل كامل والممارسات التجارببمثابة منصة للدول األعضاء لتبادل يكون 
ي ذلك: سياسات الملك

ي الحد من  ذات الصلةية الفكرية الوطنية ف 
بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور الملكية الفكرية ف 

ي الفقر و
 وما إل ذلك.  الجتماعية والقتصادية المحليةالتنمية ف 

ي 
ن
حات مقدمة من مجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق، وردت ف  2022مارس  15مقتر

ح ا  ي مجال  التعليم -إىل الملكية الفكرية جيل الشباب  جذبكيفية :  1لمقتر
ن

ي المدارس الملكية الفكرية والتدريب ف
ن

ف
 ، وتوعية األطفال والشباب بحقوق الملكية الفكريةوالجامعات

 : بلدان أوروبا الوسىط والبلطيقتعليق مجموعة 

الملكية حقوق تسويق ، وأهمية المهارات والمعارف لرية الدولية واإلقليمية والوطنيةتعقيد أنظمة حقوق الملكية الفكإن 
ايد  قيمةوال، فعالعىل نحو  الفكرية كات والقتصاد )ل المتر  ٪ من 80لملكية الفكرية )واألصول غتر الملموسة( داخل الشر
الملكية الفكرية باعتبارها  نحو جميع الدول األعضاء إل جذب الشباب  ، تدفع(هي حقوق ملكية فكرية األصول إجمالي 

ي حياتهم المهنية. لذلك المعارف البالغة األهميةواحدة من 
ي ، ف 

ي  ينبغ 
 من التعليم مناهجإدراج الملكية الفكرية ف 

ي  المستوى
ي أن تطور ، ، ومن ناحية أخرىإل غاية التعليم العالي البتدائ 

 للتوعيةالدول األعضاء مبادراتها الخاصة  ينبغ 
ي مجاللتدريب بالملكية الفكرية وا

ك، مع الالتعليمإطار الملكية الفكرية خارج  ف  لمبتكرين الشباب ا عىل رواد األعمال/ تر  تر
ي تركز 

كات الناشئة والمنصات النر ي القتصاد المبتكر  النشطالشباب عىل والشر
ي العمل  ودوائر  مراكز  مثل، ف 

 التعاوئ 
ها.  ي هذا المجال تجارب وأالو  والنهجسياسات ال عرض مختلفيمكن و  وغتر

مع الدول  وتبادلها فضل الممارسات ف 
 األعضاء األخرى. 

ح   اءات  -: الملكية الفكرية واألغذية والزراعة المستدامة 2 المقتر اء  والتكنولوجياتواالبتكارات التر وحقوق الخضن
 الملكية الفكرية

 : بلدان أوروبا الوسىط والبلطيقتعليق مجموعة 

 قطاعباعتبارها  ،تعتمد الزراعة المستدامة
 
 موجه ا

 
 نحو الصناعة ا

 
المحمية  والتكنولوجياتمباشر عىل البتكارات ، اعتمادا

اءاتب ي و البتكارات قضية حاسمة.  بتلك ذات الصلة، يبدو أن الملكية الفكرية ك. لذلتر
تتمثل إحدى التحديات العالمية ف 

بة وقدرتها عىل الحتفاظ بالمياه  تدهور  العضوية  غتر  لثقيلة واألسمدة الكيماويةا اآللتاستخدام  بسببجودة التر
ية.  اتيؤدي إل الحد بشكل ك وهذا ما والمبيدات الحشر ، وفقدان الدبال الطبيغي وتبلور بتر من أعداد الحيوانات والحشر

بة.  ي آخر  تحديويتمثل التر
صله آخر ذو تحدي وهناك الجفاف والحاجة إل الحتفاظ بمياه األمطار وأنظمة الري.  ف 

هاهو انخفاض جودة األغذية )الخضار والفواكه و  ي أخرى هناك مشاكل و أساليب الزراعة المكثفة.  بسبب( وغتر
عديدة ف 

ي يتعير  حلها باستخدام و للزراعة مجال 
اء(.  التكنولوجياتالنر  المستدامة )الخض 



 
 

2 
 

 
حا  ة والمتوسطةعن إ: قصص حقيقية 3 لمقتر كات التكنولوجيا الصغت   بداع شر

 : بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق مجموعةتعليق 

 يمكن أن يوفر هذا الموضوع 
 
 واسعا

ً
  يشكللتجميع محتوى مثتر لالهتمام ويمكن أن  مجاال

 
لبدء مناقشات مثمرة  أساسا

ة والمتوسطة.  كات التكنولوجيا الصغتر  بير  شر

ي 
ن
ح مقدم من المجموعة األفريقية، ورد ف  2022مارس  17مقتر

: التحديات والفرصور الملكية الفكرية د  ي
ي تحقيق األمن الغذائ 

ن
 واالبتكار ف

ح مقدم من المجموعة  ي مقتر
ن
 2022مارس  18باء، ورد ف

 والتمويللملكية الفكرية ا 

 تعليق المجموعة باء: 

ي تهم 
تعتقد المجموعة باء أن هذا الموضوع الفرعي يمكن أن يوفر وسيلة لستكشاف مجموعة متنوعة من القضايا النر

ح المجموعة باء أن يعر و الدول األعضاء المتقدمة والنامية عىل حد سواء.  الفرعي "أصول الملكية ف هذا الموضوع تقتر
اءات ال، ليس فقط نشاط تسجيل المؤتمر )عىل سبيل المثالألغراض أو "البتكار" عىل نطاق واسع الفكرية" و/   بلتر

 أيض
 
 " أيضالتمويلعرف "ي، وأن العالمات التجارية(/ تالعالما ا

 
شمل التمويل يعىل نطاق واسع )عىل سبيل المثال، ل ا

ي واسعة، ويكون  إقليمية رعي جاذبيةاألصغر( بحيث يمكن أن يكون للموضوع الف
 للتطبيق ف 

ً
 األعضاء الناميةل الدو  قابال

 نمو  وأقل البلدان
 
كتر  عىل ا

ة والمتوسطة.  لمشاري    عا، مع التر أن األمانة إل المجموعة باء  وتشتر المتناهية الصغر والصغتر
 / : ة الفكرية )انظر عىل سبيل المثالناشر  بشأن التمويل المدعوم بالملكيلديها برنامج صغتر

www.wipo.int/sme/en/news/2021/news_0006.html) وع الفرعي الستفادة من يمكن لهذا الموض، لذلك
ة  األمانة وشبكة التصالت المرتبطة بها.  دراية وختر
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