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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السادسةالدورة 
 2015 نومفرب 13اإىل  9جنيف، من 

 
 

 2015عام  خطة التنمية ملا بعدالويبو و

عدادمن  مانة اإ  الأ

بناء عىل اقرتاح من ، الأمانة مندورهتا اخلامسة عرشة أأثناء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف طلبت  .1
ىل التكيف بشأأن حاجة الويبو اقرتاح مسارات العمل املمكنة من أأجل  حتليلية   م وثيقة  قد   أأن ت   وفد املكس يك، لتفي )اإ

 .2015خطة التمنية ملا بعد عام ادلول الأعضاء عىل حتقيق أأهداف  مساعدة( من أأجل لرر اب

ىل ت .2  .أ نفا  لطلب املذكور تلبية  لمعلومات أأولية  قدميويسعى مرفق هذه الوثيقة اإ

ىل النظر يف املعلومات الواردة و  .3 اللجنة مدعوة اإ
 يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مقدمة أأول .

دمع تأأن من خاللها  تتناول الس بل اليت ميكن للويبو حتليلية   وثيقة   د  ع  من الأمانة أأن ت  امسة عرشة اخل ايف دورهت لجنة  ال  تطلب
ىل حتقيق ، و 2015خطة التمنية ملا بعد عام  نفيذت الرامية اإىل هجود ادلول الأعضاء  عىل وجه املس تدامة التمنية أأهداف اإ

علهيا ل والتفاق ( ومعلية حتديد املؤرشات 2015سبمترب يف )ها و   ولأن أأهداف التمنية املس تدامة قد اعت مدت لت  . التحديد
فاإن ، (IAEG-SDG)التمنية املس تدامة  مؤرشات أأهدافطار فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين ابإ يف  ةمس متر تزال 

طار  بشأأنالعمل اجلاري يف و 2015خطة التمنية ملا بعد عام  معليةعن مشاركة الويبو يف  ا  قصي  ا  ملخصم قد   ت  هذه الورقة  اإ
ىل ادلول الأعضاء مزيد من ال . وسأأهداف التمنية املس تدامة مؤرشات م اإ  تحديثات حول هذا املوضوع.وف ي قد 

 2015بعد عام خطة التمنية ملا  بشأأنالعملية احلكومية ادلولية  اثنيا .

  ىل  25من مقة الأمم املتحدة )مؤمتر  (2015سبمترب  27اإ

ىل  25من مقة الأمم املتحدة ) مؤمتر يف ؤمتر مل اخلتاميةوثيقة الالأعضاء يف الأمم املتحدة  اعمتدت ادلول   ،(2015سبمترب  27اإ
 :املعنونة القمة

  "2030 حتويل عاملنا: خطة التمنية املس تدامة لعام" 
(http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/69/L.85).  لفية، و بناء عىل الأهداف الإمنائية للأ
ما أأهداف التمنية املس تدامة و هدفا  من  17 ضمتو  ،2030للتمنية املس تدامة حىت عام  ضع خطة  تو  املسار، 2030 خطة  د د   حت  

ىل  2030خطة دعو تو . غاية 169من غاايت يبلغ عددها  يرتبط هبذه الأهداف لالنتقال  وحتويليةاختاذ خطوات جريئة اإ
ىل مسار مس تدام اب ىل أأن  2030خطة  سعىت بذكل و . ومرنلعا م اإ عامل حقوق الإنسان من أأجل  ايف تطبيقه ةكون عامليتاإ اإ

ق يحتق و  للتمنية املس تدامةالأبعاد الثالثة  ودلمج ،ةومتكني النساء والفتيات اكف ،وحتقيق املساواة بني اجلنسني ،الواجبة للجميع
البدلان واجلهات صاحبة مجيع اخلطة دعو تو والبعد الاجامتعي.  عد الاقتصادي والب عد البييئ: الب  ا، أأل ويالتوازن بيهن
ىل لعدد من العمليات الس ياس ية املبينة أأدانه اليت  . واكن مؤمتر القمة تتوجيا  اقامة رشااكت دلمع تنفيذهاإ لتعاون و ا املصلحة اإ

 الويبو عن كثب. ااتبعهت
 

 ىل يوليو  2013)من مارس  الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامة  (2014اإ

 املتحدة للتمنية املس تدامة مؤمتر الأممبل نشئ الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامة من ق  أ  
امل عنونة  20ريو+ملؤمتر . والوثيقة اخلتامية 2012لربازيل يف يونيو اب، اذلي انعقد يف ريو دي جانيو (20)مؤمتر ريو+

ليه" الوثيقة  ت. ودع2012يوليو  27 بتارخي 66/288قرار اليف  للأمم املتحدة امجلعية العامةاعمتدهتا  "املس تقبل اذلي نصبو اإ
نشاء فريق عامل مفتوحخلتامية ا ىل اإ ىل ادلورة  م تقريرا  قد   من شأأنه أأن ي  ابب العضوية  اإ  للجمعية العامة الثامنة والس تنياإ
 :أأن ينبري هذا العمل أأن 20ريو+ملؤمتر . وأأكدت الوثيقة اخلتامية هداف التمنية املس تدامةلأ  تضمن مقرتحا  ي 

لفيةالراخس ب  ملزامواصةل الاعكس أأمهية ي "1"  عىل أأمكل وجه ويف الوقت املناسب، تحقيق الأهداف الإمنائية للأ
 ،الوطنية اخملتلفة الظروف والقدرات والأولوايتمراعاة احرتام مجيع مبادئ ريو، مع أأمهية و 

وموضوعة بصيرة موجزة يسهل التعريف هبا، ذات توجه معيل،  تكون أأهداف التمنية املس تدامةضمن أأن يو  "2"
ركز عىل اجملالت ت  مجيع البدلان، و الشامل يف وقابةل للتطبيق  ي،ذات طابع عاملو ، ةطموحو ، وحمدودة العدد

،ذات الأولوية لتحقيق التمنية املس تدامة
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يتلقى مساهامت ، و 2015خطة التمنية ملا بعد عام ضمن التنس يق والاتساق مع العمليات اليت تنظر يف يو  "3"
دة ابلتشاور مع احلكومات من الأمني العام للأمم املتحاملفتوح ابب العضوية  الفريق العامل أأولية يف أأعامل

 ،الوطنية
جناز  عىل طريقتقيمي التقدم احملرز ويسمح ب  "4" مراعاة مع يف وجود غاايت ومؤرشات تواكب ذكل، الأهداف، اإ

 ،الوطنية التمنيةالظروف والقدرات ومس توايت ش ىت 
دمع اللجان بأأمهية لتمنية املس تدامة، و يف جمال ا ياملتاكمةل القامئة عىل أأساس علم العاملية بأأمهية املعلوماتي ق ر  و  "5"

 هذا اجلهد العاملي.املدخالت الوطنية وتصنيفها ليك ي سرتشد هبا يف الاقتصادية الإقلميية يف مجع 

ىل  2013مارس يف الفرتة من مشاورات غي رمسية يف و دوراتيف املفتوح ابب العضوية  واجمتع الفريق العامل يوليو اإ
يوليو  19. ويف 2014يونيو  2 يوملأهداف والراايت ل" مرشوعا  أأوليا  " املشاركون يف رئاسة الفريق العامل. وقدم 2014
قرتحا  من أأهداف التمنية املس تدامة  17يتضمن  تقريرا   ثالثة عرشة،يف دورته ال  ،ابلزكيةالعامل  اعمتد الفريق  ، 2014 هدفا  م 

،  169و ىل امجلعية العامةغاية  يف تكل و. وتتخذ ما يلزم بشأأنه ا الثامنة والس تنيدورهت يه يفف لتنظر  للأمم املتحدة وأأحاهل اإ
الفريق العامل املفتوح ابب العضوية، أأعامل سل مت ابختتام : افاإهن وبذكل، 68/309قرار الامجلعية العامة  تاعمتد ،ادلورة

دماج أأهداف التمنية  الأساس الرئييس هو يكون مقرتح الفريق العاملرت أأن وقر   ،تقريرهب  ترحبو  ليه اإ اذلي يستند اإ
 .وضع يف الاعتباراملساهامت الأخرى سوف ت   يف الوقت نفسه بأأنمع التسلمي ، 2015خطة التمنية ملا بعد عام يف املس تدامة 

 مم املتحدة )يناير لرير التجميعي التق مني العام للأ  (2015لأ

 اخلاصة املساهامتالأمني العام للأمم املتحدة جتميع من  ا الثامنة والس تنييف دورهت للأمم املتحدة امجلعية العامةطلبت أأيضا  
خطة التمنية ملا بعد عام ملفاوضات احلكومية ادلولية بشأأن ا يفسامهة م يكون مبثابة يف تقرير  2015طة التمنية ملا بعد عام خب

ىل ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدةتقريره م الأمني العام للأمم املتحدة ، قد  2015يف يناير و. 2015 : ، واكن التقرير بعنواناإ
ىل  ". واقرتح التقرير ة كوكب الأر وتريي حياة امجليع وحامي : القضاء عىل الفقر2030حبلول عام العيش بكرامة "الطريق اإ

 والعدل والرشاكة. الأر  والرخاء وكوكب ناسكرامة وال العيش بمجموعة متاكمةل من س تة عنارص أأساس ية ي: 

  ىل أأغسطس  (2015املفاوضات احلكومية ادلولية )من يناير اإ

 خطة التمنية ملا بعد عامقرار طرائق املفاوضات احلكومية ادلولية بشأأن  2015يف يناير  للأمم املتحدة اعمتدت امجلعية العامة
2015 (A/69/L.46 وينص .) القرار عىل ما ييل:هذا 

م من تقريرال يكون س   "1"  الركزيةالفريق العامل املفتوح ابب العضوية بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة  امل قد 
وضع املساهامت وسوف ت  ، 2015بعد عام  خطة التمنية ملا يفلإدماج أأهداف التمنية املس تدامة  يةالأساس  

 ،الأخرى يف الاعتبار أأيضا  
خر أأي هجدو " "2" بعد عام  خطة التمنية ملافعال بني املفاوضات احلكومية ادلولية بشأأن ال" لضامن التنس يق لن ي د 

احلكومية ادلولية الأمم املتحدة ليات مع سائر العملية التحضيية للمؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية و بني و  2015
 ،ذات الصةل

عدادها ليك يعمتدها مؤمتر القمة و  "3" عالن، الوثيقة اخلتامية املقرر اإ "جيوز أأن تتضمن" العنارص الرئيس ية التالية: اإ
واملتابعة ة من أأجل التمنية املس تدامة، يوأأهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا، ووسائل التنفيذ والرشاكة العامل 

 والاس تعرا ،
عدادهام للمرشوع الأويل للوثيقة اخلتامية و  "4" ان املشاراكن عند اإ ىل ال راء املقدمة من ادلول "يستند امليّس  اإ

طار معلية املفاوضات احلكومية ادلولية يف احلس بان"، مع "الأعضاء يصدر ، و "أأخذ املناقشات املوضوعية يف اإ
 .2015حبلول مايو  الأويلاملرشوع هذا 



CDIP/16/8 
Annex 
3 

ىل  19أأول جلسة تفاو  حكومية دولية يف الفرتة من  وع قدت وهجات نظر لواختذت شلك "تقيمي"  ،2015يناير  21اإ
قدت  وبلغ مجموع ادلورات. اخلطة يفاحلكومات  ىل دورات مثايناليت ع  أأغسطس  11 املوافق الأحديوم  اتفاق أأفضت اإ

 مقة الأمم املتحدة.مؤمتر عامتدها يف املقرر االوثيقة اخلتامية  بشأأن 2015

 ( طار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة  (IAEG-SDGفريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين ابإ

مشرتك بني الواكلت فريق خرباء ( 2015مارس  6) السادسة والأربعني ايف دورهتالإحصائية للأمم املتحدة  اللجنة   أأنشأأت
قلميية ودولية بصفة يضم و  ،من ادلول الأعضاءفريق اخلرباء ، ويتأألف املس تدامةأأهداف التمنية مبؤرشات  يا  معن  واكلت اإ

يف  املشورات العاملية يك تنظر فيه اللجنة الإحصائية للأمم املتحدة هو وضع مقرتح لإطارفريق اخلرباء الرر  من و مراقب. 
نشاء فريق اخل. و 2016مارس يف السابعة والأربعني  ادورهت ادلول الأعضاء رباء أأيضا  أأن يقوم فريق اخلرباء بدمع من أأهداف اإ

اجمللس الاقتصادي ، وأأن ي ق  ره 2016مارس  يفالإطار توافق اللجنة الإحصائية عىل ومن املتوقع أأن  يف تنفيذ الإطار.
أأن ي عقد ر ومن املقر  ،2015أأول اجامتع هل يف يونيو اء فريق اخلرب عقد وقد . 2016والاجامتعي يف وقت لحق يف عام 

 .2015أأكتوبر يف  الثاين اجامتعه

 أ لية تيسي التكنولوجيا 

وهذه لتيسي التكنولوجيا.  أ لية   "2030 حتويل عاملنا: خطة التمنية املس تدامة لعامملؤمتر القمة املعنونة: " اخلتامية   الوثيقة   تطلق
حتقيق  ي هتدف اإىل دمعو، التمنية: "خطة معل أأديس أأاباب"لمؤمتر ادلويل الثالث لمتويل لالوثيقة اخلتامية  وضعهتاال لية 

 ،والقطاع اخلاص ،واجملمتع املدين ،ادلول الأعضاءاملتعدد أأحصاب املصلحة بني  عىل أأساس التعاون أأهداف التمنية املس تدامة
مشرتك بني واكلت الأمم معل : فريق وتتأألف ال لية من. احلسائر أأحصاب املصو  ،وهيئات الأمم املتحدة ،والأوساط العلمية

أأحصاب  تعاوين متعدد منتدىو ، لأغرا  أأهداف التمنية املس تدامةوالتكنولوجيا والابتاكر معين بتسخي العمل املتحدة 
يتوىل سوف . و لأغرا  أأهداف التمنية املس تدامة، ومهناج معل ش بيكوالابتاكر معين بتسخي العمل والتكنولوجيا املصلحة 
أأهداف التمنية املس تدامة  لأغرا العمل والتكنولوجيا والابتاكر الأمم املتحدة املعين بتسخي  املشرتك بني واكلتالعمل فريق 

هبدف يف الأمور ذات الصةل ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر، والتعاون داخل منظومة الأمم املتحدة تساق تعزيز التنس يق والا
الأمم مشاركة مجيع واكلت أأمام فريق العمل مفتوح و مبادرات بناء القدرات. جل دمع التأ زر والكفاءة، ل س امي من أأ تعزيز 

تأألف فريق العمل يف البداية من و  لمجلس الاقتصادي والاجامتعي.اللجان الفنية التابعة ل، و هاوبراجم  هاوصناديق املتحدة 
اذلي سامه يف وضع أ لية تيسي  لتكنولوجياااملعين بتيسي الفريق العامل غي الرمسي جزءا  من  تاكنالكياانت اليت 
دارة :وي ،التكنولوجيا الأمم املتحدة ومنظمة الأمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية، وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة،  اإ

 املتحدة للتجارة والتمنية ومؤمتر الأمم، رتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(لللأمم املتحدة ومنظمة اللتمنية الصناعية )اليونيدو(، 
 .ادلويلوالبنك ويبو، وال(، والاحتاد ادلويل لالتصالت، الأونكتاد)

 الإبالغ عن التقدم احملرز يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة 

 املقبةلس عرشة الس نوات امخل مدىعىل  اخلطةه يف متابعة تنفيذ هذابملشاركة بشلك منتظم الزمت ادلول الأعضاء 
طار حممك للمتابعة والاس تعرا ، ذي طابع طوعي وفعال و شلك "يكون ذكل يف وف س. و واس تعرا  هذا التنفيذ تشاريك اإ

حراز " ملساعدة البدلان متاكملو وشفاف  قلمي الوطين الصعيدوس يعمل الإطار عىل لك من  .اخلطةتقدم يف تنفيذ عىل اإ  يوالإ
 أأفضل املامرسات والتعمل املتبادل.ادلويل الفعال، ويشجع تبادل دمع التعاون يعزز املساءةل، و مبا ي، يوالعامل

 ؤرشاتاملس تمكل هذه ابس تخدام مجموعة من املؤرشات العاملية. وست  واس تعراضها  الأهداف والراايتتجري متابعة وس  
طار املؤرشأأما الصعيدين الإقلميي والوطين.  العاملية مبؤرشات تضعها ادلول الأعضاء عىل فريق  س يصوغهاذلي ، ةالعاملي اتاإ

اللجنة الإحصائية للأمم املتحدة فس توافق عليه ، اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة
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 وهيدف. وفقا  لوليتهيام يف هذا الصدداجمللس الاقتصادي والاجامتعي وامجلعية العامة،  ئذعدمث يعمتده ب ،2016مارس  حبلول
ىل أأن هذا الإط مبا يف ذكل وسائل  غاايهتا،املس تدامة و التمنية مجيع أأهداف يتناول أأن و ، وحمكام  يف أ ن واحد ا  كون بس يطيار اإ
 عىل التوازن الس يايس والتاكمل والطموح.حيافظ أأن التنفيذ، و 

املتابعة عمليات ل يف الإرشاف عىل ش بكة مركزي  دورباملنتدى الس يايس الرفيع املس توى س يضطلع الصعيد العاملي،  وعىل
ه املس تدامة التمنية أأهداف عن س نوي  تقرير مرحيلوسوف ي سرتشد يف ذكل ب والاس تعرا .  الأمني العام للأمم س يعد 

طار املؤرشات العاملية والبياانت ابلاملتحدة ابلتعاون مع منظومة الأمم املتحدة،  ىل اإ النظم الإحصائية املس متدة من ستناد اإ
عة الوطنية واملعلومات  املس تدامة تقرير التمنية وسيسرتشد املنتدى الس يايس الرفيع املس توى أأيضا  ب  الإقلميي.صعيد عىل ال اجملم 

الس يايس التوجيه امجلعية العامة، رعاية لك أأربع س نوات حتت املنتدى، اذلي س يجمتع مرة هذا وس يوفر العاملي. عىل الصعيد 
من الإجراءات  ا  مزيدسيتخذ و  ،دد التقدم احملرز والتحدايت الناش ئةحكام س ياخلطة وتنفيذها،  بشأأنرفيع املس توى ال
وتطلب الوثيقة  اخلتامية ملؤمتر . 2019حتت رعاية امجلعية العامة يف عام  للمنتدى املقبلالاجامتع  عقدي  س  و لتنفيذ. لتعجيل ابل 

ىل  القمة ه املعا م الرئيس ية لعملية املتابعة والاس تعرا  عىل ا  حيدد في، ابلتشاور مع ادلول الأعضاء، تقرير أأن يعد   الأمني العاماإ
طار التحضي لجامتع ، الصعيد العاملي بشلك متسق انجع شامل ليك تنظر فيه امجلعية العامة خالل دورهتا الس بعني يف اإ
 .2016املنتدى الس يايس الرفيع املس توى لعام 

 هاوتنفيذ 2015خطة التمنية ملا بعد عام  وضعمشاركة الويبو يف  اثلثا .

  2015مشاركة الويبو يف معلية خطة التمنية ملا بعد عام 

هنا تشارك بصفة منظمة مواكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، الويبو ا اكنت مل   يف مجيع معليات الأمم  لأمم املتحدةل ة اتبعةبراق  فاإ
 :فامي ييلدور أأمانة الويبو ويمتثل ن هذه الورقة. ، مبا يف ذكل تكل العمليات املبينة يف القسم الثاين ماملتحدة الرئيس ية

رى مفاوضات ومناقشات من  ولية الويبوما يتعلق بمراقبة  "1"  ،يف هذه العملياتجت 
دارة الويبو العليا أأن ضامن و  "2"  ،عىل معل الويبوتأأثيها  دىمبذه التطورات و حتيط علام  هباإ
املشاركة يف املبادرات املشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة اليت هتدف اإىل دمع ادلول الأعضاء يف هذه و  "3"

 ،ولية الويبووثيقة الصةل بقد تكون املبادرات اليت العمليات، مع الرتكزي بوجه خاص عىل 
 وقائعيةمعلومات قدمي من خالل ت أأمانة الأمم املتحدة،من مة من ادلول الأعضاء، أأو قد  الرد عىل الطلبات امل  و  "4"

 ،عن دور نظام امللكية الفكرية فامي يتعلق هبذه اجملالت الس ياس ية الأوسع نطاقا  
اليت ميكن أأن تدمع ادلول الأعضاء يف حتقيق التمنية  اومبادراهت اهتاعوومرش بش ىت برامج الويبو الوعي  زايدةو  "5"

 املس تدامة.

مم املتحدة يف الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية لأ اتبعة لبة راق  منظمة م  بصفة شاركت أأمانة الويبو وقد 
، وكذكل يف غيها من العمليات ذات الصةل 2015بعد عام ملا التمنية خطة املس تدامة ويف املفاوضات احلكومية ادلولية بشأأن 
تيسي نقل  املعين بأ ليةاملشرتك بني الواكلت  غي الرمسي التحضيية، والفريقمثل املؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية ومعليته 

جملس الرؤساء التنفيذيني يف العمل املشرتك بني الواكلت بشأأن هذه القضااي داخل  يف التكنولوجيا. وقد سامهت الأمانة أأيضا  
فريق الأمم املتحدة لدلمع التقين ، و 2015عد عام التمنية ملا بفريق معل الأمم املتحدة املعين خبطة ، وكذكل يف معل الأمم املتحدة

ىل ااملقدم   .لفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامةاإ
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  2015 عام ا بعدملالتمنية  خطةدمع الويبو لدلول الأعضاء يف تنفيذ 

. غرضا   169وهدفا  من أأهداف التمنية املس تدامة  17 ددحتو ، للتمنية املس تدامة ا  وعاملي طموحا   مسارا   2030تضع خطة 
كثي من أأهداف التمنية أأن تسهم يف حتقيق اليت ميكن  شرتكةامل التكنولوجيا والابتاكر والإبداع من العنارص الأساس ية عترب وت  

ح الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن املمتثةل يف  –ولية الويبو و . املس تدامة وفعال للملكية الفكرية ي فس 
أأهداف ادلول الأعضاء لتحقيق اليت تبذلها  هوداجل يف دمع  ام  هم دورا  ؤدي ميكن أأن ت – اجملال لالبتاكر والإبداع لفائدة امجليع

 عىلقامئة لملكية الفكرية والابتاكر وطنية ل اسرتاتيجيات عىل وضع الويبو مع ادلول الأعضاء وتعاون . التمنية املس تدامة
 الربانمج واملزيانية وثيقةيف وأأكرب فرصة للنجاح.  تيحي هذا التعاون  – لتلبيهتا مة خصيصا  صم  وم   احتياجات التمنية الوطنية

الكيفية سهب يف رشح ي البدلان يف هذا الصدد، و  دمعمن واحض ال غر  الأمانة 9الربانمج يذكر ، 2016/17 املقرتحة للثنائية
م هبا   املساعدة. تكلاليت س ت قد 

عمل الويبو. الأوثق صةل  ب لأهداف التمنية املس تدامة وأأغراضها واحض   ز وفعال يتطلب حتديد  رك  التأأكد من أأن هذا ادلمع م  و 
 هاوأأهداف  الويبو وليةأأن يرتبطا ب ميكن( من أأهداف التمنية املس تدامة 17و 9هام الهدفان هدفني ) التايلربع امليتضمن و 

 الاسرتاتيجية.

قامة ب ىن حتتية قادرة عىل الصمود، ب(: "-9أأ، و-9، و5-9، و4-9 الراايتمن أأهداف التمنية املس تدامة ) 9الهدف  اإ
ىل  ي شار يف ."، وتشجيع الابتاكرواملس تداموحتفزي التصنيع الشامل  ، سلمية بيئيا  و  نظيفة اعامتد تكنولوجياتهذه الراايت اإ

ادلول الأعضاء يف يدمع معلنا عىل أأن  ولية الويبوتنص التكنولوجيا والابتاكر. و دمع تطوير اإىل عىل نطاق أأوسع وي شار 
نه وثيق الصةل ب  ، ومن مث  تشجيع الابتاكر  موردا  الس ياسات  لواضعيمؤرش الابتاكر العاملي ويوفر . راايتميع هذه الفاإ

 أأدةل. بناء  عىلالس ياسات من أأجل رمس الابتاكر الوطنية أأنظمة لقياس أأداء  ام  قي  

تعزيز وسائل التنفيذ وتنش يط الرشاكة (: "8-17، و7-17، و6-17من أأهداف التمنية املس تدامة )الراايت  17الهدف 
لها صةل وثيقة بعدد من جمالت معل الويبو دلمع تتعلق ابلتكنولوجيا، و هذه الراايت و ". العاملية من أأجل التمنية املس تدامة

وتبادل  ،مللكية الفكرية دلمع تطوير التكنولوجيا، واس تخدام أأنظمة امللكية الفكريةيف اس تخدام نظام اادلول الأعضاء 
 التكنولوجية. املعارف

 

  



CDIP/16/8 
Annex 
6 

من أأهداف التمنية املس تدامة ( 13، و12، و8، و7، و4، و3، و2الأهداف )أأخرى أأهداف حيتوي املربع التايل عىل و 
هات املعنية املسؤوةل واجل  الأخرى واكلت الأمم املتحدةمع رشااكت الويبو  تقمي، وسوف هتاوأأنشطالويبو ربامج الوثيقة الصةل ب

عداد التقارير هذه الأهداف  عن تنفيذ لب مهنا ذكلأأو تشرتك معها يف اإ  .كيفا ولكام ط 

نة : "أأ(-2من أأهداف التمنية املس تدامة )الراية  2الهدف  وتعزيز القضاء عىل اجلوع وتوفي الأمن الرذايئ والترذية احملس  
نتاجية الزراعية. القدرة تعزيز من أأجل الاستامثر يف تطوير التكنولوجيا راية اإىل يف ال ". ي شارالزراعة املس تدامة تقدم و الإ

ىل االويبو  مرشوع من أأمثةل هذا ادلمع و دلول الأعضاء ادلمع يف اس تخدام نظام امللكية الفكرية دلمع تطوير التكنولوجيا. اإ
منائية س تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال  اب اخلاصجدول أأعامل التمنية   لتحدايت اإ

 .حمددة

ضامن متت ع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاهية يف مجيع ب(: "-3، و3-3من أأهداف التمنية املس تدامة )الرايتان  3الهدف 
ىل  3-3 الراية تشي ".الأعامر وقاعدة بياانت ...". وبئة الإيدز والسل واملالراي والأمرا  املدارية املهمةل لأ "وضع هناية اإ

ىل -3ه الراية. وتشي الراية ( تدمع حتقيق هذWIPO Re:Searchالويبو للبحث ) عالن ادلوحة بشأأن التفاق ب اإ اإ
يف منظمة التجارة العاملية ومن معل مع  ما تقوم به الويبوو . املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية

طار   .ه الرايةدمع اجلهود املتعلقة هبذي التعاون الثاليث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العامليةاإ

مل  ضامن التعلمي اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعأأ(: "-4من أأهداف التمنية املس تدامة )الراية  4الهدف 
ىل اخاص  بوجه شارةالإ توفي املرافق التعلميية الشامةل مع تتضمن الراية  ".مدى احلياة للجميع احتاد الكتب ويدمع ملعوقني. اإ

ىل زايدة عدد الكتب يف مجيع أأاحاء العا م بأأ هي هنه الراية لأ حتقيق هذامليّسة  مثل طريقة برايل  –ميّسة نساق دف اإ
عاقات الإ ذوي ضعاف البرص أأو أأو للأشخاص املصابني ابلعمى اتحهتا اإ و  – ة الكبيةوالنصوص الصوتية وحروف الطباع

 .خرى يف قراءة املطبوعاتالأ 

ضامن حصول امجليع بتلكفة ميسورة عىل خدمات ب(: "-7أأ، و-7من أأهداف التمنية املس تدامة )الرايتان  7الهدف  
ىل احلصول عىل التكنولوجيات  هاتني". ي شار يف الطاقة احلديثة املوثوقة واملس تدامة منصة الويبو و . وترقيهتاالرايتني اإ

 ي أأحد أأنشطة الويبو اليت تدمع ادلول الأعضاء فامي يتعلق هبذه الراية. (WIPO GREENللتكنولوجيا اخلرضاء )

للجميع  تعزيز المنو الاقتصادي املطرد والشامل(: "3-8، و2-8من أأهداف التمنية املس تدامة )الرايتان  8الهدف 
ىل " 2-8". تشي الراية واملس تدام، والعامةل الاكمةل واملنتجة، وتوفي العمل الالئق للجميع  "الارتقاء مبس توى التكنولوجيااإ

ىل  3-8وهو ما يتعلق بعدد من أأنشطة الويبو اخلاصة ابدلمع. وتشي الراية  الإبداع والابتاكر عىل وجه اخلصوص اإ
 .ن هممة الويبواملنصوص علهيام رصاحة  يف بيا

نتاج مس تدامة: "(أأ -12الراية من أأهداف التمنية املس تدامة ) 12الهدف  ". تشي الراية ضامن وجود أأمناط اس هتالك واإ
ىل -12 عدد من يوجد احو حتقيق أأمناط الاس هتالك والإنتاج الأكرث اس تدامة". و  تعزيز "القدرة التكنولوجية للميض قدما  أأ اإ

 ادلول الأعضاء يف زايدة قدراهتا التكنولوجية.دمع اليت تأأنشطة الويبو 

جراءات عاجةل للتصدي لتري (: "3-13، و2-13، و1-13من أأهداف التمنية املس تدامة )الراايت  13الهدف  اختاذ اإ
طار مبادرة ويبو غرينو  ".املناخ وأ اثره طار هذا الهدف.الراايت الثالثة مجيعها تنفيذ يدمع  العمل يف اإ  يف اإ

 
ىل االويبو  اذلي تقدمه معادلأأن نذكر أأن  ومن املهم أأهداف التمنية املس تدامة حتقيق  عىلقد يساعد رمغ أأنه دلول الأعضاء اإ
وتشدد خطة احملددة يف املربع أأعاله.  نطاقا  لأهداف التمنية املس تدامةوسع الأ وانب اجلعنرص واحد من ليس سوى  هنفاإ هذه، 
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دمع قياس التقدم احملرز والإبالغ عىل أأساس من أأجل  فائقة ودةبو يف حيهنا  ذات الصةلتوفر البياانت عىل أأمهية  2030
أأن يقترص ذكل عىل أأهداف يف هذا الصدد، س يكون من املهم و. من مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة مؤرش مناسب

جدت لويبو و ابمؤرشات ذات صةل مبارشة التمنية املس تدامة وأأغراضها اليت لها  من أأجل متكني وذكل ؛ مناس بةبياانت حيامث و 
 .لدلول الأعضاء الويبو قدمهتتأأثي ادلمع اذلي الويبو من تقدمي تقارير ذات فائدة أأكرب بشأأن 

طار مؤرش ، م يمت حىت ال نو  ات أأهداف التمنية املس تدامة، ومن مث  فاإنكام هو موحض يف القسم الثاين أأعاله، الانهتاء من اإ
، ول . وقد اكنتاليت تقوم هبا ادلول الأعضاء هذه العمليةل ملنتج الهنايئ س يكون شلك اكيف أأن احدد وانه من السابق لأ 

بصفة مراقب التمنية املس تدامة  مؤرشات أأهدافطار فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين ابإ مشاركة الويبو يف  تزال،
 ، ول يزال،عمل الويبو. واكنوثيقة الصةل ب اليت قد تكوناملؤرشات فامي خيص  الفريقدمع هتدف اإىل لأمم املتحدة اتبع ل
اذلي )وسائل التنفيذ(  17هدف التمنية املس تدامة رمق قسم ب ما يتعلق يركز يف املقام الأول عىل هامتم يف هذا الصدد الا

 تكللرتوجي ل هدفها اعمل مشاركتنا يف هذا ال ، ول تزال،شمل الابتاكر. واكنتي ي اذل 9عىل الهدف رمق التكنولوجيا و يتناول 
العاملية للملكية الفكرية املؤرشات  تقرير لويبو اليت قد تقدم مسامهة مفيدة يف هذا العمل، مثلاب اخلاصة املنتجات الإحصائية

 ومؤرش الابتاكر العاملي.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


