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 ونبذة عامة: عن المؤتمر معلومات أساسية 

نظم سلسلة
ُ
ي إطار  ت

 
ي سياق  أجندة الويبو بشأن التنميةالمؤتمرات الدولية بشأن الملكية الفكرية والتنمية ف

 
لجنة الويبو المعنية وف

نظم مّرة كل )لجنة التنمية(.وهي تستند إل طلب قدمته المجموعة األفريقية، وو  بالتنمية والملكية الفكرية
ُ
افقت عليه لجنة التنمية، وت

. و  ي اعتماده. والغرض العام من المؤتمر الدولي بشأن الملكية الفكرية لسنتي  
 
 ف

ّ
 وتبت

ً
 فرعيا

ً
ح الدول األعضاء موضوعا كل مؤتمر، تقبر

ة الفكرية والقضايا اإلنمائية، والتنمية هو إتاحة منصة للنقاش وتبادل المعارف والتجارب الوطنية واإلقليمية والدولية بشأن الملكي
اتيجيات بشأن كيفية استخدام نظام الملكية الفكرية   لتحقيق األغراض اإلنمائية. وتحديد اسبر

ي الويبو )ممثلون عن مكاتب الملكية الفكرية، ووزارات/إدارات 
 
ويجمع المؤتمر بي   عدد كبب  من أصحاب المصلحة، من الدول األعضاء ف

قتصاد، والتعليم، والصحة، والثقافة، وأعضاء السلطة القضائية، وجهات أخرى(، وبي   منظمات حكومية دولية الشؤون الخارجية، واال
ي مجالي الملكية 

 
ي )أعضاء األوساط األكاديمية، والطالب، والممارسون ف

ومنظمات غب  حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدن 
 الفكرية والتنمية، وجهات أخرى(. 

بشأن الملكية الفكرية والتنمية موضوع "الملكية الفكرية  2023ه الدول األعضاء، سيتناول المؤتمر الدولي لعام وكما اتفقت علي
 واالبتكار من أجل زراعة مستدامة". 

ي 
 
ة، مثل تغذية سكان يزداد عددهم برسعة، وتزايد أسعار األغذية، ونقص المياه، واالنتعاش ف وتواجه الزراعة العالمية تحديات كبب 
ي إجهاد موارد العالم الطبيعية، بما يؤدي إل تفاقم 

 
ي سياق ظاهرة تغب  المناخ. وتتسّبب تلك الظاهرة ف

 
مرحلة ما بعد الجائحة، وف

. وتلك  ي يعانيها القطاع الزراعي
بة، وزيادة حالة الضعف العام التر ي ال يمكن التنبؤ بها، وتدهور حالة البر

مخاطر حاالت الطقس التر
،  التحديات تواجه

ً
ي شتر ربوع العالم، ولكن تواجه باألخص البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ل القطاع الزراعي البلدان ف 
ّ
ي يمث

التر
 لكسب العمالت األجنبية وتوريد المواد الخام للصناعات المحلية. 

ً
 للعمل والمعيشة، وكذلك مصدرا

ً
 مهما

ً
 بالنسبة لها مصدرا

ي ضمان زراعة مستدامة، وإل مناقشة كيف يمكن 
الملكية الفكرية دعم ذلك.  ألدواتويرمي المؤتمر إل إذكاء الوعي بأهمية االبتكار ف 

ي مراحل مختلفة من سلسلة 
ي دوري الملكية الفكرية واالبتكار ف 

وسيتناول المؤتمر الموضوع باالستناد إل نهج سلسلة القيمة، وسينظر ف 
ي وتهيئة المدخالت الزراعية  –اعية القيمة الزر 

، إل التخزين والتوزي    ع واالستهالك. وسيعكف أعضاء والحصاد  والزراعةمن إعداد األراض 
ات  حلقة اءات، والعالمات التجارية، والمؤشر ، عىل مناقشة كيف يمكن لمختلف أدوات الملكية الفكرية )مثل البر

ً
النقاش، تحديدا

ية وعالمات التصديق، وحقوق مستولدي النباتات، واألشار التجارية، وغب  ذلك( والسياسات العامة الجغرافية، والعالمات الجماع
ي كل من تلك المراحل، وبالتالي ضمان إنتاجية الزراعة واستدامتها. 

 التفاعل فيما بينها إلبراز أهميتها ف 

ي يواجهها المزارعون، والحلول الم
، سيستمع المؤتمر للتحديات التر

ً
ا حة من قبل رواد األعمال الزراعية، والخيارات السياسية وأخب  قبر

 إل أمثلة عملية من كل أنحاء العالم. 
ً
 لمختلف الحكومات، استنادا

  

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/
https://www.wipo.int/policy/ar/cdip/
https://www.wipo.int/policy/ar/cdip/
https://www.wipo.int/policy/ar/cdip/
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 2023 أبريل 24، اإلثني   

 برنامج المؤتمر: 

 التسجيل 9.30 – 8.30

 حيبر تكلمة  9.40 – 9.30

 اإلقليمية والوطنية، الويبوالسيد حسن كليب، نائب المدير العام، قطاع التنمية 

 حلقة نقاش افتتاحية بشأن الملكية الفكرية كحافز للزراعة المستدامة 10.30 – 9.40

اكات ، مساعد المدير العام، إدوارد كواكوا السيد  الميرّس:  قطاع التحديات والرسر
 ، الويبوالعالمية

والممثلة الدائمة لشيىلي لدى منظمة  ةالسيدة صوفيا بوزا، السفب   المتحدثون: 
 والويبو التجارة العالمية

ة والممثلة الدائمة السيدة بيمشانوك فونكوربون بيتفيلد،  السفب 
 لدى منظمة التجارة العالمية والويبو لتايلند 

احة 11.00 – 10.30  اسير

  والمدخالت الزراعية 1حلقة النقاش  12.30 – 11.00
 تمهيد األرضية –: األراضز

 وصف وجب   لحلقة النقاش: 

المزارعون بحاجة إل أرض منتجة وبذور جيدة ألصناف نباتية عالية األداء ومكّيفة مع 
الخاصة بهم لضمان  الريآليات واألسمدة والماشية واآلالت و نتاجية مواقعهم وأساليبهم اإل 

النقاش بتحليل  حلقةإنتاج زراعي ناجح ومستدام. وخالل هذه الجلسة، وسيقوم أعضاء 
ي يمكن بها للملكية الفكرية واالبتكار المساعدة عىل تلبية تلك االحتياجات. 

 الطريقة التر

إدارة الملكية الفكرية ، مدير أولأليخاندرو روكا كامبانيا،  السيد  الميرّس: 
 الويبو، ينللمبتكر 

التحاد الدولي لحماية األصناف ل عاممي   النائب األ  السيد بيبر بوتون، المتحدثون: 
 )األوبوف(الجديدة النباتية 

بيتيو غيمارايس،  ابا لألرز  لمركز  عامالمدير الالسيد إيلسيو بب  إمبر
ازيل  والفاصوليا، غوانيا، البر

بورتالند،  بذور للجميع، مبادرةالسيدة سوزان براغدون، مديرة 
 الواليات المتحدة األمريكيةأوريغون، 

كة  الرئيسمهد فهاد إيفاز،  السيد  دراسة حالة:  ، داكا، iFarmerالتفيذي، شر
 بنغالديش

 أسئلة وأجوبة مناقشة: 

احة الغداء 14.00 – 12.30  اسير

 إنتاج المحصول –: الزراعة والحصاد 2حلقة النقاش  15.30 – 14.00

 النقاش: وصف وجب   لحلقة 

https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0300&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0300&lang=en
https://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0300&lang=en
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ي زراعة المحاصيل وتربية الماشية، ومنها اآلفات واألمراض، يواجه المزارعون 
تحديات ف 

لبة. وخالل هذه 
ّ
وأحوال الطقس السّيئة، وإدارة الخسائر الغذائية، وظروف السوق المتق

ي ذلك استخدام النقاش كيفية التصدي لتلك التحديات حلقةالجلسة، سيناقش أعضاء 
، بما ف 

ي 
. وسُينظر كذلك ف  ونية واآلالت القائمة عىل الذكاء االصطناعي تطبيقات الزراعة اإللكبر

ي 
ية. وف  " والزراعة الحض 

ً
، مثل "القرى الذكية مناخيا ي المجال الزراعي

االتجاهات الجديدة ف 
اتيجي حلقةهذا السياق، سينظر أعضاء  ي مختلف أدوات واسبر

 ف 
ً
ات الملكية النقاش أيضا

ي يمكنها تشجيع االبتكار من أجل تحقيق إنتاج زراعي أكبر استدامة. 
 الفكرية التر

اءات والتكنولوجيا،ال الميرّس:  ، مدير شعبة قانون البر ي
 سيد أندراس جوكونر

 الويبو

دباح، نائب رئيس كلية العلوم والتكنولوجيا -هانس أدو السيد الدكتور  المتحدثون: 
، غاناالعلمية والصناعية التابعة لمجبس البحوث  ، كوماسي

ق ل ةقليمياإلة ، المدير ناموكولو كوفيك ةالسيد ، ها وجنوب  أفريقيا رسر
ي إثيوبيا، ةممثل

 
الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية  المدير العام ف

 ، أديس أبابا، إثيوبياالدولية

، رئيس الخدمات القانونية،  ي
ي تريبانر

المعهد الدولي السيد سوريا مان 
ي المناطق االستوائية شبه القاحلةل

 بحوث المحاصيل ف 
(ICRISATحيدر اباد، تيلينغانا، الهند ،) 

كة السيدة  دراسة حالة:   ، أستانا، كازاخستانEGISTICنايليا شودوروفا، مديرة شر

 أسئلة وأجوبة مناقشة: 

احة 15.45 – 15.30  اسير

 من الزراعة إل التسويق –: التخزين والتوزي    ع واالستهالك 3حلقة النقاش  17.15 – 15.45

 وصف وجب   لحلقة النقاش: 

ي تنقل المنتجات الزراعية من المزارعي   إل 
ل التخزين والتوزي    ع مرحلة سلسلة التوريد التر

ّ
يمث

 عىل بنية جيدة وطاقة فعالة وأنظالمستهلكي   
ً
ا  كبب 

ً
مة نقل . وتعتمد هذه المرحلة اعتمادا

ي 
 ف 
ً
 مهما

ً
عد وعي المستهلكي   وسلوكهم أمرا ي هذه آمنة. ويُ

توجيه اإلنتاج الزراعي وتوزيعه. وف 
ي هذه  حلقةالجلسة، سيستكشف أعضاء 

النقاش السياسات والتكنولوجيات االبتكارية ف 
ي تحدث عند تخزين وتوزي    ع السلع 

المرحلة من سلسلة القيمة الرامية إل الحد من الخسائر التر
ي 
ي تكتسيها الزراعية طيلة العملية، وكذلك ف 

ي  األهمية التر
اتيجيات إيسام الملكية الفكرية ف  اسبر

 هالك المسؤول. تصميم سلوك المستهلك وتشجيع االست

، مديرة سجل لشبونة،السيدة  : ةالميرّس   الويبو ألكسندرا غرازيولي

، موارد االقتصاد األزرق، مكتب  المتحدثون:  ي مويكيا، سكرتب 
السيد ستيفن مبيتر

، كينيا ي ونر  شؤون مجلس الوزراء، نب 

فلورانس تارتاناك، موظفة رئيسية، شعبة األغذية والتغذية، السيدة 
 )الفاو(، روما، إيطاليا لألمم المتحدة والزراعة منظمة األغذية

 ،PROINNOVA، مستشارة قانونيةالسيدة سيلفيا ساالزار فاالس، 
، كوستاريكا  جامعة كوستاريكا، سان خوسي

، مدير  دراسة حالة:  إداري، شعبة اإلدارة الزراعية، إدارة السيد أساهي سوزوكي
فظة ياماغاتا، الزراعة والغابات ومصايد األسماك، حكومة محا

 ياماغاتا، اليابان
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 أسئلة وأجوبة مناقشة: 

 بشأن فرص المستقبل اختتام  حوار  18.00 – 17.15

 وصف وجب   لحلقة النقاش: 

سيقوم أعضاء مختارون من مجموعات نقاش الجلسات السابقة بتسليط الضوء عىل بعض 
ي 
ي الرسائل الرئيسية ومشاطرة أفكار إضافية بشأن أهم النقاشات التر

دارت أثناء المؤتمر. وف 
استخالص استنتاجات وتحديد ، مع كل المشاركي   اآلخرين، بسيقومون نهاية المناقشة،

 حصائل ملموسة. 

 الويبو، دير شعبة تنسيق أجندة التنميةرفان بالوش، معالسيد  الميرّس: 

بيتيو غيمارايس المتحدثون:   السيد إيلسيو بب 

 دباح-السيد هانس أدو

 تارتاناك السيدة فلورانس

 أسئلة وأجوبة مناقشة: 

 االختتام 18.10 – 18.00

 السيد حسن كليب، نائب المدير العام، قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية، الويبو

 حفل 20.00 – 18.10

 ]نهاية الوثيقة[
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