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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :أأغسطس 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  31أأكتوبر اإىل  4نومفرب 2016

جمموعة مساهمات الدول األعضاء بشأن أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بعمل الويبو

من اإعداد ا ألمانة
ّ .1قررت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) ،يف دورهتا السابعة عرشة ،عقب مناقشة
الوثيقة  CDIP/17/8بشأأن خارطة الطريق ألشنشطة الويبو املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة ،أأن "تقدّم ادلول ا ألعضاء
املهمتة تعليقات خطية اإىل ا ألمانة فامي خيص أأهداف التمنية املس تدامة اليت تراها ادلول مناس بة لعمل املنظمة ،مرفقة برشح /
تربير لوهجات نظرها .وينبغي أأن تصل تعليقات ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه  10يوليو  .2016وس تجمع ا ألمانة
لك التعليقات الواردة من ادلول ا ألعضاء لتقدهما اإىل ادلورة الثامنة عرشة للجنة".
.2

وبناء عليه ،تتو مرفقات هذه الوثيقة عىل التعليقات اليت تلقهتا ا ألمانة بشأأن املوضوع املذكور أأعاله.

 .3اإن اللجنة مطالبة ابلنظر يف املعلومات
الواردة يف مرفقات هذه الوثيقة.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

املسامهة املس تلمة من وفد الصني
ر أأ وفد الصني يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة لعام  2030يف اإطار الويبو
أأول .نظرة عامة
عُقد مؤمتر مقة ا ألمم املتحدة العاملي للتمنية املس تدامة (املشار اإليه فامي ييل "ابلقمة") بنجاح يف سبمترب  .2015واعمتد املؤمتر
خطة عام  2030و أأهداف التمنية املس تدامة ،اليت أأبرزت الرؤية الواعدة للبدلان املمتثةل يف السعي اإىل التمنية املشرتكة من
خالل التعاون مبا خيدم مصاحل امجليع .ويعد اعامتد أأهداف التمنية املس تدامة جحر أأساس يف معلية التمنية الشامةل ،مبا يشري اإىل
اجتاه التمنية الوطنية اإىل جانب التعاون ادلويل من أأجل التمنية يف الس نوات امخلس عرشة املقبةل.
ويرى وفد الصني أأن مسأأةل تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يه يف مصمي البعد الإمنايئ .ويف الوقت احلايل ،يشهد الاقتصاد
العاملي انتعاش ًا بطيئ ًا ،ويس متر اتساع الفجوة الإمنائية بني بدلان اجلنوب والشامل ،ويفتقر التعاون ادلويل من أأجل التمنية اإىل
الزمخ .و أأما اجملمتع ادلويل فقد ابتيل مبشالك الفقر واجلوع وتغري املناخ وشواغل الصحة العامة .ويتعني عىل البدلان وواكلت
ا ألمم املتحدة اخملتصة أأن تعمل سو ًاي عىل تقيق الزتامات رؤساء احلكومات وترسيع وترية تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة عىل
حنو مفيد .ولعل التمنية وس يةل لرفع خمتلف التحدايت العاملية ومساعدة البدلان عىل تقيق أأهدافها توخي ًا للنقةل الاقتصادية
والارتقاء ابلقتصاد ،مبا يؤد هبا اإىل أأن تسري يف مسار التمنية املس تدامة املتسم ابلعدل والانفتاح والشمولية والابتاكر.
ومن شأأن ذكل أأن يسهم يف رفاه الشعوب اكفة.
ويعد الابتاكر التكنولويج قوة يعتد هبا يف تريك جعةل التمنية الاقتصادية والاجامتعية عىل الصعيد العاملي .كام أأنه وس يةل
قوية لرفع التحدايت اليت يطرهحا الفقر واجلوع وتغري املناخ .وينبغي للمجمتع ادلويل أأن يتشبث بتوجه الابتاكر وروحه ،و أأن
حيرص عىل اإعداد اسرتاتيجيات اإمنائية جديدة وتطوير تكنولوجيات علمية حمدّثة ،و أأن يس تكشف الإماكنيات اجلديدة للتمنية
لترسيع وترية تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
ومثة ارتباط وثيق بني امللكية الفكرية والابتاكر .فامللكية الفكرية يه حمرك الابتاكر؛ كام أأهنا وس يةل فعاةل لتحويل نتاجئ العمل
والتكنولوجيا اإىل اإنتاجية فعلية ألهنا حلقة وصل بني النواجت الابتاكرية وا ألسواق .ذلا ،فال بد أأن تؤد دور ًا جوهر ًاي يف
تقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية.
وتعد املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) واحدة من الواكلت املتخصصة الست عرشة التابعة ل ألمم املتحدة .ويه تتعاون
عىل حنو وثيق مع احلكومات واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ،اإىل جانب هجات معنية أأخرى يف
القطاعني العام واخلاص من أأجل تشجيع التمنية الشامةل من خالل نظم امللكية الفكرية ،وتيسري طريق البدلان النامية وأأقل
البدلان منو ًا لتواكب ركب الابتاكر العاملي عىل حنو أأفضل .وتشمل أأشنشطة الويبو يف جمال التعاون ،يف مجةل أأمور ،مساعدة
البدلان وا ألقالمي يف اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية ،وإاشنشاء منصات التعاون للجهات املعنية ،ورفع التحدايت
العاملية .وتعد أأجندة الويبو للتمنية املعمتدة يف عام  2007من معامل املنظمة ،كام أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،اليت
أأشنشئت يف عام  ،2008هيئة رئيس ية لتنفيذ  45توصية من توصيات أأجندة التمنية.
وابختصار ،فاإن للويبو دور ًا همامً تؤديه يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وعلهيا أأن تواصل مشاركهتا يف العمليات ذات
الصةل ل ألمم املتحدة ،ل س امي معليات فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة وألية
تيسري التكنولوجيا.
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اثنيا .ا ألهداف ذات الصةل
أأكدت الويبو يف الوثيقة  ،CDIP/16/8اليت تمل عنوان "الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام  ،"2015أأن أأهداف التمنية
املس تدامة اليت ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا أأو شنسبي ًا بعمل املنظمة تشمل الهدفني  9و( 17املتعلقني بولية الويبو وا ألهداف
الاسرتاتيجية) ،وا ألهداف  2و 3و 4و 7و 8و 12و( 13املتعلقة بربامج الويبو و أأشنشطهتا) ،والغاايت ذات الصةل .ويرى وفد
الصني أأنه ،ابلإضافة اإىل ا ألهداف الامثنية املذكورة ،فاإن العديد من أأهداف التمنية املس تدامة البالغ عددها  17هدف ًا والغاايت
البالغ عددها  169غاية تتعلق ابمللكية الفكرية ول س امي بعمل الويبو ،مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص ما ييل:

 الهدف  :1القضاء عىل الفقر جبميع أأشاكهل يف لك ماكناملقصد  ... :4-1احلصول عىل  ...املرياث ،واملوارد الطبيعية ،والتكنولوجيا اجلديدة املالمئة...
السبب :يتعلق هذا املقصد ،يف مجةل أأمور ،ابملوارد الوراثية ،واملعارف التقليدية ،والفوللكور ،اإىل جانب نقل التكنولوجيا.

 الهدف  :10احلد من انعدام املساواة داخل البدلان وفامي بيهنااملقصد -10أأ :تنفيذ مبد أأ املعامةل اخلاصة والتفضيلية للبدلان النامية ،وخباصة أأقل البدلان منوا ،مبا يامتىش مع اتفاقات منظمة
التجارة العاملية.
السبب :هذا املقصد مالزم ملهمة الويبو املمتثةل يف اإشنشاء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية.

 الهدف  :14حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واس تخداهما عىل حنو مس تدام لتحقيق الت منية املس تدامةاملقصد -14أأ :زايدة املعارف العلمية ،وتطوير قدرات البحث ،ونقل التكنولوجيا البحرية ،مع مراعاة معايري اللجنة
ا ألوقيانوغرافية احلكومية ادلولية ومبادهئا التوجهيية املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية...
السبب :يرتبط هذا املقصد اإىل حد ما حبامية املوارد الوراثية واس تخداهما ونقل التكنولوجيا.

 الهدف  :15حامية النظم الإيكولوجية الربية وترم ميها وتعزيز اس تخداهما عىل حنو مس تدام ،و إادارة الغاابت عىل حنومس تدام ،وماكحفة التصحر ،ووقف تدهور ا ألرايض وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولويج
املقصد  :6-15تعزيز التقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخدام املوارد اجلينية ،وتعزيز س بل الوصول اإىل تكل
املوارد ،عىل النحو املتفق عليه دولي ًا
املقصد  :9-15اإدماج قمي النظم الإيكولوجية والتنوع البيولويج يف معليات التخطيط الوطين واحمليل ،والعمليات الإمنائية،
واسرتاتيجيات احلد من الفقر ،واحلساابت ،حبلول عام 2020
املقصد -15أأ :حشد املوارد املالية من مجيع املصادر وزايدهتا زايدة كبرية بغرض حفظ التنوع البيولويج والنظم الإيكولوجية
واس تخداهما اس تخدام ًا مس تدام ًا
السبب :ترتبط هذه املقاصد اإىل حد ما حبامية املوارد الوراثية واس تخداهما.
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 الهدف  :16تشجيع وجود اجمل متعات السلمية الشامةل للجميع تقيقا للت منية املس تدامة ،وتوفري اإماكنية اللجوء اإىل القضاء أأمامامجليع ،والقيام عىل مجيع املس توايت ببناء مؤسسات فعاةل وشامةل وخاضعة للمساءةل.
املقصد  :8-16توس يع وتعزيز مشاركة البدلان النامية يف مؤسسات احلومكة العاملية
السبب :يتعني عىل الويبو ،بوصفها الواكةل الرئيس ية اليت تدير العمل العاملي يف جمال امللكية الفكرية يف اإطار ا ألمم املتحدة ،أأن
تستند اإىل قاعدهتا العتيدة لتس متر يف توس يع وتعزيز مشاركة البدلان النامية ومسامههتا.
وفض ًال عن ذكل ،يؤكد وفد الصني عىل أأن امللكية الفكرية تؤد دور ًا حاسامً يف دمع البدلان النامية لتعزيز قدراهتا العلمية
والتكنولوجية واعامتد مزيد من مناذج الإنتاج والاس هتالك املس تدامة .ونظر ًا لهديف الويبو الاسرتاتيجيني الثالث (تيسري
اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية) والسابع (معاجلة امللكية الفكرية إازاء الس ياسة العاملية) ،من احملبذ اإدراج الهدف
 12من أأهداف التمنية املس تدامة اإىل جانب مقصده  -12أأ ابعتبارهام هديف التمنية املس تدامة املتعلقني بولايت الويبو و أأهدافها
الاسرتاتيجية ،عىل غرار الهدفني  9و 17من أأهداف التمنية املس تدامة.
وسيس متر وفد الصني يف مقاربة تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بناء عىل موقف منفتح وشامل ،ويتطلع اإىل تعزيز التواصل
والتعاون مع ادلول ا ألعضاء يف الويبو وا ألمانة للقيام بصفة مشرتكة بتشجيع معلية التنفيذ يف اإطار الويبو.

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املسامهة املس تلمة من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي
مسامهة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي يف املناقشة حول الويبو وأأهداف التمنية املس تدامة
 متثل أأهداف التمنية املس تدامة هجود اجملمتع ادلويل الرامية اإىل وضع خطة معل ل ألعوام امخلسة عرش املقبةل .وقد وافق القادةابلإجامع عىل خطة عام  ،2030اليت هتدف اإىل تنس يق اجلهود املبذوةل عىل الصعيد العاملي من أأجل تنفيذ ا ألبعاد الثالثة
للتمنية املس تدامة ،أأ البعد الاقتصاد والبعد الاجامتعي والبعد البييئ.
 وطبق ًا للفقرة  5من قرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة  ،A/RES/70/1فاإن خطة عام  2030ترس عىل مجيع البدلان ،معمراعاة اختالف الواقع املعيش يف لك بدل واختالف قدرات البدلان ومس توايت تمنيهتا ،ومع احرتام ا ألولوايت الس ياس ية
والوطنية .فأأهداف التمنية املس تدامة عاملية وغري قابةل للتجزئة ،ويه تشمل مجيع البدلان ،املتقدمة والنامية عىل حد سواء.
 وتنص ديباجة القرار أأيض ًا عىل أأن مجيع البدلان واجلهات صاحبة املصلحة س تعمل عىل تنفيذ اخلطة يف اإطار من الرشاكة. وتشري ادليباجة والفقرة  17كذكل اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة لها طابع متاكمل جوهر يف الوفاء بغرض اخلطة. ومن هجة أأخرى ،ورد يف الفقرة  28من اإعالن خطة  2030أأنه ينبغي أأن تسامه احلكومات واملنظامت ادلولية عىل حدسواء ،من بني هجات فاعةل أأخرى ،يف تغيري أأمناط الإنتاج والاس هتالك غري املس تدامة.
 وتمتتع الويبو ،ويه واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ابلقدرة التقنية املالمئة للمشاركة عىل حنو فعال يف املناقشاتوالإجراءات املتعلقة بأأهداف التمنية املس تدامة .ونظر ًا لطبيعهتا القانونية ،اجملسدة يف التفاق املربم بني ا ألمم املتحدة والويبو عام
 1974ومقتضيات القرار  ،A/RES/70/1فاإنه ينبغي للمنظمة أأن تشارك بفعالية يف تنفيذ ا ألهداف و أأن تتعاون مع اجلهات
الفاعةل ا ألخرى.
 ومن بني ا ألشنشطة ا ألخرى ،ميكن أأن تقدم الويبو اإسهام ًا همامً يف ألية تيسري التكنولوجيا ،املعمتدة يف املؤمتر ادلويل الثالثلمتويل التمنية يف أأديس أأاباب يف يوليو .2015
 وينبغي أأن تدد ألية تيسري التكنولوجيا احتياجات البدلان النامية ،وتشجع الرشااكت وتيرس تطوير التكنولوجيات ذاتالصةل ونقلها وتعمميها من أأجل أأهداف التمنية املس تدامة طبق ًا لقواعد النظام التجار متعدد ا ألطراف وامللكية الفكرية .ويُتوقع
من الويبو أأن تسامه ابقرتاحات لختاذ اإجراءات فعاةل بناء عىل مقاربة جوهرية وشامةل لدلور املعقد للملكية الفكرية يف مسأأةل
التعممي وتيسري سبيل الوصول اإىل التكنولوجيا.
 وحس امب تنص عليه الفقرة  70من القرار ،فاإن الويبو من الكياانت اليت تشلك فريق العمل املشرتك بني واكلت ا ألمماملتحدة يف ألية تيسري التكنولوجيا ،املؤلف أأيض ًا من اإدارة الشؤون الاقتصادية والاجامتعية التابعة ل ألمم املتحدة ،وبرانمج
ا ألمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة ،ومؤمتر ا ألمم املتحدة
للتجارة والتمنية ،والاتاد ادلويل لالتصالت ،والبنك ادلويل ،اإىل جانب ممثلني عن اجملمتع املدين ،والقطاع اخلاص ،والوسط
العلمي .ويربر هذا ادلور مشاركة املنظمة و أأعضاهئا يف أأشنشطة أأخرى.
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 وتتطلب العالقة بني خمتلف أأهداف التمنية املس تدامة وش ىت جوانب امللكية الفكرية ذات الصةل مشاركة جوهرية للمنظمةيف معلية التنفيذ .ذلا ،فاإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكريي ترى أأنه يتعني علينا أأن نواصل املناقشات بصفتنا دو ًل
أأعضاء يف الويبو ،من أأجل تديد اجلوانب اليت تعد فهيا امللكية الفكرية عام ًال همامً يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ومن مث
تديد العمل اخلاص اذل س تقوم به الويبو توخي ًا لإحراز التقدم.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

املسامهة املس تلمة من وفد أأوغندا
أأهداف التمنية املس تدامة اليت تعتربها أأوغندا وجهية يف معل الويبو
انقش حنو  10 000أأوغند بني عايم  2012و 2013التقدم احملرز لتحقيق ا ألهداف الإمنائية ل أللفية كام شاركوا يف تديد
احتياجاهتم يف خطة التمنية ملا بعد عام  .2015وترشفت أأوغندا برئاسة ادلورة التاسعة والس تني للجمعية العامة ل ألمم املتحدة
وانقشت اخلطة اجلديدة اليت انبثقت عهنا أأهداف التمنية املس تدامة.
وتنارص أأوغندا بشدة بصفهتا عضوا يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأن تسرتشد الويبو بغاايت أأهداف التمنية
املس تدامة املتصةل بوليهتا.
وندرك أأن امللكية الفكرية تعمتد عىل س ياقها ،مبعىن أأهنا قد تؤد دورا يف تقيق هدف معل حمدد حسب طبيعة هذا العمل.
ومن املعرتف به أأن هذه ا ألهداف يه أأهداف التمنية الوطنية لدلول ا ألعضاء.
كام نعي أأن امللكية الفكرية متثل و /أأو ت َؤمن الاجهتاد الطبيعي ل إالشنسان املمتثل يف الإبداع والابتاكر .وامللكية الفكرية رحبة ل
تقترص عىل صناعة بعيهنا .وانطالقا من هذه الفرضية نؤمن بأأن امللكية الفكرية تؤد دورا هاما يف تمنية اقتصاداتنا ،ا ألمر
اذل ينبغي عىل دولنا القومية أأن توليه اهامتما خاصا عىل صعيد الس ياسة العامة والمتويل.
وتقر أأوغندا بأأن أأهداف التمنية املس تدامة الزتام دويل هام يسعى اإىل تقيق التمنية املس تدامة مجليع املواطنني يف بدلاننا
حبلول  2030وترى أأن ا ألهداف التالية وجهية يف معل الويبو.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر جبميع أأشاكهل يف لك ماكن
الإبداع والابتاكر من أأوجه الاجهتاد الطبيعي ل إالشنسان اذل يوفر موارد تاكد تكون غري حمدودة لإضافة قمية اإىل التمنية
البرشية .وت َؤ ِّ ّمن حقوق امللكية الفكرية القمية املضافة بفضل الإبداع والابتاكر عىل حنو يتيح ل ألفراد والرشاكت الاس تفادة من
أأشنشطهتم الإبداعية والابتاكرية ومن مث التمنية.
ولن تهنيي حقوق امللكية الفكرية الفقر يف حد ذاهتا ولكهنا س تتيح للفقراء فرصة املشاركة يف الاقتصاد والاس تفادة مبنافع المنو
الاقتصاد كوس يةل للقضاء عىل الفقر.
وعىل الويبو بصفهتا منتدى للس ياسة العامة أأن تقق التوازن يف معايري امللكية الفكرية ،وينبغي أأن تتاح اخلدمات العاملية
للملكية الفكرية يف الويبو للجميع مبن فهيم الفقراء ،وعىل منصات تقامس املعرفة و أأشنشطة التعاون وتكوين الكفاءات أأن تضمن
خلق الفرص للفقراء واملهمشني ليس تفيدوا من المنو الاقتصاد والتمنية.

احملس نة وتعزيز الزراعة املس تدامة
الهدف  :2القضاء عىل اجلوع وتوفري ا ألمن الغذايئ والتغذية ّ
تؤدى حامية بعض أأنواع حقوق امللكية الفكرية مثل املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية دورا حيواي يف تأأمني قمية
املنتجات الزراعية املنتجة عىل حنو مس تدام .ومن هجة أأخرى ،تول املعايري العالية لالخرتاعات املرتبطة بقطاع الزراعة دون
جذب الاستامثرات الالزمة لتعزيز الإنتاجية الزراعية يف أأقل البدلان منوا.
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والزراعة عصب الاقتصاد يف أأوغندا وتسامه بنس بة  %37يف اإجاميل الناجت احمليل .وتعمتد زايدة اإنتاجية قطاع الزراعة عىل
مجةل من ا ألمور مهنا تعزيز نفاذ املنتجات الزراعية املُنتجة عىل حنو مس تدام اإىل السوق من هجة ،والاعامتد عىل
التكنولوجيات وا ألدوات املناس بة يف اإنتاج هذه املنتجات وختزيهنا ونقلها وتوزيعها من هجة أأخرى.
ول بد من تكييف منتدايت الس ياسة العامة يف الويبو وخدمات حامية امللكية الفكرية وبرامج التعاون وتكوين الكفاءات
لس امي ألقل البدلان منوا لتعكس أأولوايت التمنية يف تكل البدلان أأ الزراعة ولتحدد الاحتياجات يف هذا القطاع .ول بد
أأيضا من الرتكزي عىل الاس تفادة من أأوجه املرونة يف الإطار القانوين اليت تسمح حلزي الس ياسة العامة يف تكل البدلان بتمنية
قطاعاهتا الزراعية.

الهدف  :3ضامن متتّع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاهية يف مجيع ا ألعامر كأساس يات للتمنية املس تدامة
من انفةل القول اإن براءات املس تحرضات الصيدلنية تؤثر عىل سعر ا ألدوية ومن مث عىل مدى اإاتحهتا .ويسعى هذا الهدف
من أأهداف التمنية املس تدامة اإىل تقيق نفاذ امجليع اإىل ا ألدوية ا ألساس ية واللقاحات المنة والفعاةل وذات اجلودة واللكفة
امليسورة .و أأقل البدلان منوا تديدا يف حاجة اإىل حزي الس ياسة العامة املعنية بشأأن أأوجه املرونة يف ا ألطر القانونية محلاية
امللكية الفكرية لإبطال أأثر حقوق امللكية الفكرية عىل النفاذ اإىل ا ألدوية وتيرسها.
وتس تورد أأقل البدلان منوا كام هو احلال يف أأوغندا  %90من أأدويهتا ،وبيامن يتقلص حزي الس ياسة العامة بشأأن اإنتاج ا ألدوية
اجلنيسة يف العامل ،تلجأأ أأوغندا اإىل أأوجه املرونة القامئة يف معايري حامية امللكية الفكرية دلمع قدرات تصنيع ادلواء حمليا.
وينبغي أأن يعكس معل الويبو بشأأن شنرش قواعد البياانت اخلاصة بأأوجه املرونة وصيانهتا ،و أأشنشطة املساعدة التقنية املوهجة اإىل
ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق بصياغة و /أأو اس تعراض الإطار القانوين للملكية الفكرية ،وبرامج تكوين الكفاءات و أأشنشطة
التعاون ،أأوجه التطوير يف امللكية الفكرية و أأن ييرس أأقىص اس تخدام ألوجه املرونة يف الإطار القانوين للملكية الفكرية.

الهدف  :6ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع
بيامن تقدم امللكية الفكرية أأداة لتسهيل نقل التكنولوجيا من خالل رشوط الكشف عن مس توى حامية امللكية الفكرية ،وبيامن
توفر الويبو منتدايت للملكية الفكرية والتمنية عىل مس توى الس ياسة العامة اإضافة اإىل أأشنشطة التعاون وتكوين الكفاءات عىل
مس توى التعاون التقين ،يتضح من غاايت هذا الهدف أأن نقل التكنولوجيا يف جمال املياه وخدمات الرصف الصحي تديدا
يتطلب اهامتما خاصة يف اإطار أأشنشطة الويبو.
ويف أأوغندا ،اس تدامة التكنولوجيات و أأثرها لتأأمني احلصول عىل مياه نظيفة ومأأمونة جزء ل يتجزأأ من اجملالت ذات ا ألولوية
1
ملواهجة تدايت حصول ساكن الريف واملراكز احلرضية املتنامية برسعة عىل املياه املأأمونة.
ولتحقيق بعض غاايت هذا الهدف ينبغي أأن تسامه أأشنشطة الويبو اليت ترتاوح بني ويبو غربن ومرشوعات التكنولوجيا
املناس بة يف تسهيل نقل التكنولوجيا خاصة يف جمال املياه وخدمات الرصف الصحي.

 1برانمج املياه وخدمات الرصف الصحي" ،حملة عن الوضع يف بدلان اجمللس الوزار ا ألفريقي املعين ابملياه :الإمداد ابملياه واملرافق الصحية يف أأوغندا ،تويل
املالية اإىل خدمات حبلول س نة  2015وما بعدها"
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الهدف  :7ضامن حصول امجليع بتلكفة ميسورة عىل خدمات الطاقة احلديثة واملوثوقة واملس تدامة
بد أأت الويبو ابلفعل يف تعزيز التعاون ادلويل لتسهيل احلصول عىل ا ألحباث والتكنولوجيا يف جمال الطاقة النظيفة مبوجب
مبادرة ويبو غرين والربامج املرتبطة هبا .ومع ذكل ميكن الرتكزي عىل احتياجات البدلان النامية يك توجد بدائل نظيفة وفعاةل
وبتلكفة ميسورة ملصادر الطاقة القامئة و أأن توزها.
و %90من الطاقة املس هتلكة يف أأوغندا مصدرها الكتةل البيولوجية يف صورهتا التقليدية أأو ا ألولية مثل احلطب وبقااي
احملاصيل 2.ولكن ُتول تلكفة التكنولوجيات اليت تسمح ابس تخدام مصادر الطاقة هذه عىل حنو مس تدام وفعال دون النفاذ
اإلهيا .وحيازة التكنولوجيات القامئة لتسخري هذه التكنولوجيات املتجددة وغريها حاجة ماسة يف البدلان النامية وميكن أأن
تعاجلها الويبو يف أأشنشطة التعاون اخلاصة هبا.

الهدف  :9اإقامة بنية تتية قادرة عىل الصمود ،وتفزي التصنيع املس تدام وتشجيع الابتاكر
يتطلب دمع التمنية التكنولوجية والبحث العلمي يف أأقل البدلان منوا اإقامة بنية تتية تقنية بني مجةل من ا ألمور لتسهيل النفاذ
اإىل املعرفة واملعلومات لتحقيق التمنية التكنولوجية والعلمية .ذلا يُعترب معل الويبو مبوجب مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
( )TISCsوبرانمج النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ( ،)ARDIوبرانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة
بشأأن الرباءات ( )ASPIوالتعاون ادلويل يف جمال حفص الرباءات ( )ICEمعال وجهيا من أأجل تطوير قدرات أأقل البدلان
منوا لتحقيق بعض من غاايت هذا الهدف.
ومع ذكل ترى أأوغندا أأن معظم ادلول ا ألعضاء يف الويبو جمربة عىل ضامن أأن تسهم حامية وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف
تشجيع روح الابتاكر التكنولويج ونقل وتعممي التكنولوجيا ،مبا حيقق املنفعة املشرتكة ملنتجي املعرفة التكنولوجية
3
ومس تخدمهيا اب ألسلوب اذل حيقق الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية والتوازن بني احلقوق والواجبات يف امللكية الفكرية.
ولتحقيق هذا الهدف عىل الويبو من مث أأن تدمع ادلول ا ألعضاء لتكوين الكفاءات من أأجل التفاوض عىل تراخيص نقل
التكنولوجيا أأو حيازة التكنولوجيا عىل حنو أخر برشوط تعكس مس توى التمنية واحتياجات ادلول ا ألعضاء املس تفيدة بغية
تقيق غاايت الهدف املبني أأعاله.

الهدف  :10احلد من انعدام املساواة داخل البدلان وفامي بيهنا
تقدم الويبو املساعدة اإىل ادلول ا ألعضاء وتوفر أأشنشطة أأخرى تس هتدف تديدا تنفيذ توصيات خطة التمنية .ويتضح من هذا
الهدف أأن أأشنشطة التعاون بني الويبو وادلول ا ألعضاء لس امي أأقل البدلان منوا والبدلان النامية ل بد أأن تعكس أأولوايت التمنية
يف هذه ادلول.
وتضمن املقاربة املتوازنة محلاية امللكية الفكرية وإادارهتا أأن تتيح الفرص املتأأتية من امللكية الفكرية أأمام مجيع البدلان ومواطنهيا
يك يمتكنوا من الإسهام يف الاقتصاد العاملي.

الهدف  :15اإدارة الغاابت عىل حنو مس تدام ،وماكحفة التصحر ،ووقف تدهور ا ألرايض وعكس مساره ،ووقف
فقدان التنوع البيولويج
طاملا ارتبط الاس تخدام املس تدام للتنوع البييئ وحامية املوارد الوراثية برفاهية اجملمتعات احمللية والشعوب ا ألصلية.
 2س ياسة الطاقة يف أأوغندا ،سبمترب 2002
 3املادة  ،7التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة
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والويبو بوصفها منتدى للس ياسة العامة لس امي اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور ،اإضافة اإىل منصات الويبو لتقامس املعرفة ،يه من املنصات الهامة للس ياسة العامة واملعلومات اليت
تسمح للملكية الفكرية ابملسامهة يف اإدارة التنوع البيولويج عىل حنو مس تدام.

وليست موضوعات امللكية الفكرية والتنوع البيولويج أأو املوارد الوراثية حرصية بشلك متبادل بل يه متاكمةل وتتقاطع يف
مجيع أأشنشطة الويبو.

الهدف  :17تنش يط الرشاكة العاملية من أأجل التمنية املس تدامة
عىل الويبو أأن تكون رشيكة من أأجل التمنية مع مجيع ادلول ا ألعضاء فهيا وتوفر أأهداف التمنية املس تدامة فرصة ساحنة أأمام
الواكةل يك تؤكد عىل الزتاهما املتجه حنو التمنية مبوجب خطة التمنية .وبيامن تشلك اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
( )CDIPمنتدى لدلول ا ألعضاء لس تكشاف اس تخدام امللكية الفكرية من أأجل التمنية ،ل ينفصل هذا العمل عن بقية
أأشنشطة الويبو ولكن ينبغي أأن يعترب املعيار الرئييس يف تنفيذ أأشنشطة الويبو.
ولبلوغ هذا الهدف عىل الويبو أأن تس تكشف أأيضا أأوجه التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى خاصة املنظامت اليت
تتقاطع أأهدافُها مع أأهداف التمنية املس تدامة وفهيا امللكية الفكرية ومعل الويبو وجهيان لضامن التنفيذ الاكمل ل ألشنشطة املوهجة
حنو التمنية.
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع

املسامهة املس تلمة من وفد الربازيل
مسامهة الربازيل يف املناقشة حول الويبو وأأهداف التمنية املس تدامة
 يف سبمترب  ،2015اعمتدت  193دوةل عضو ًا يف ا ألمم املتحدة ابلإجامع خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030عىل النحو
املنصوص عليه يف قرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة  . A/RES/70/1وتدد اخلطة  17هدفا للتمنية املس تدامة و 169غاية،
يه مثرة هجود اجملمتع ادلويل لوضع خطة معل طموحة وعاملية من أأجل التمنية املس تدامة يف الس نوات امخلس عرشة القادمة.
وكام جاء بشلك مالمئ يف ديباجة خطة " ،2030فاملنشود من هذه ا ألهداف والغاايت هو مواصةل مسرية ا ألهداف الإمنائية
ل أللفية وإاجناز ما مل يتحقق يف اإطارها .كذكل يقصد هبا اإعامل حقوق ا إلشنسان الواجبة للجميع وتقيق املساواة بني اجلنسني
ومتكني النساء والفتيات اكفة .ويه أأهداف وغاايت متاكمةل غري قابةل للتجزئة تقق التوازن بني ا ألبعاد الثالثة للتمنية
املس تدامة :البعد الاقتصاد والبعد الاجامتعي والبعد البييئ .وس تحفز تكل ا ألهداف والغاايت العمل اذل س يجر عىل
مدى الس نوات امخلس عرشة املقبةل يف جمالت ذات أأمهية جوهرية للبرشية ولكوكب ا ألرض".
 ترتكز خطة  2030عىل العمل املنجز يف الاجامتعات واملقررات السابقة للمجمتع ادلويل .فعىل سبيل املثال ،تؤكد
الفقرة  11من اخلطة جمدد ًا "نتاجئ مجيع املؤمترات الرئيس ية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا ا ألمم املتحدة واليت أأرست أأساسا متينا
للتمنية املس تدامة و أأسهمت يف تشكيل اخلطة اجلديدة .ويه تشمل اإعالن ريو بشأأن البيئة والتمنية ( )...ومؤمتر ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة ('ريو  ،")'20 +يف حني تنص الفقرة  13عىل أأن "التحدايت والالزتامات اليت مت تديدها يف هذه
املؤمترات الرئيس ية ومؤمترات القمة مرتابطة وتتطلب حلول متاكمةل .ول بد يف سبيل التصد لها بفعالية من اتباع هنج
جديد .فمثة اعرتاف يف جمال التمنية املس تدامة بأأن القضاء عىل الفقر جبميع صوره و أأبعاده ،وماكحفة انعدام املساواة داخل
البدلان وفامي بيهنا ،وحفظ كوكب ا ألرض ،وتقيق المنو الاقتصاد املطرد والشامل واملس تدام ،وتعزيز الإدماج الاجامتعي،
أأمور مرتابطة متصل بعضها ببعض" .وينبغي مناقشة دور الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة مضن هذا الإطار.
 ووفقا ملا تنص عليه الفقرة  5من خطة  ،2030تنطبق أأهداف التمنية املس تدامة عىل مجيع البدلان ،مع مراعاة الواقع
املعيش يف لك بدل وقدراته ومس توى تمنيته واحرتام الس ياسات وا ألولوايت الوطنية .وخبالف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية،
جيب عىل مجيع البدلان تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،سواء البدلان املتقدمة أأم البدلان النامية ،مبشاركة احلكومات
واملنظامت ادلولية وقطاع ا ألعامل وهجات فاعةل أأخرى غري اتبعة دلوةل وا ألفراد .وكام ورد يف ديباجة اخلطة" ،س تعمل مجيع
البدلان واجلهات صاحبة املصلحة عىل تنفيذ هذه اخلطة يف اإطار من الرشاكة التعاونية" .وعالوة عىل ذكل ،تشري الفقرة 28
من خطة  2030اإىل أأن املنظامت ادلولية تسهم يف تغيري أأمناط الإنتاج والاس هتالك غري املس تدامة.
 وبوصف الويبو اإحدى الواكلت املتخصصة ل ألمم املتحدة ،فاإهنا تقدم القدرة التقنية الاكفية الالزمة للمشاركة بنشاط
يف املناقشات والإجراءات املتعلقة بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .ونظرا للوضع القانوين للويبو ،اذل تدد يف التفاق
املربم بني ا ألمم املتحدة والويبو عام  ،1974يتعني علهيا تقدمي الاسهامات اليت مت ِّّكن من تنفيذ ا ألهداف ،وذكل ابلتعاون مع
اجلهات الفاعةل ا ألخرى املعنية .وعالوة عىل ذكل ،تطالب خطة  2030املنظامت ادلولية أأن تشد ،من مجيع املصادر،
"املساعدة املالية والتقنية الالزمة لتعزيز قدرات البدلان النامية العلمية والتكنولوجية والابتاكرية لالنتقال صوب أأمناط
اس هتالكية وإانتاجية أأكرث اس تدامة" .وهذا هو امليدان اذل متتكل فيه الويبو اخلربة والقوة البرشية اليت تنشدها تكل البدلان،
واملنظمة ل تتنصل من مسؤوليهتا.
 ومن بني أأشنشطة أأخرى ،أأسهمت الويبو اإسهاما كبريا يف ألية تيسري التكنولوجيا ،اليت اعمتدها املؤمتر ادلويل الثالث
لمتويل التمنية يف أأديس أأاباب يف يوليو ( 2015خطة معل أأديس أأاباب) .وتُقر الفقرة  40من خطة  2030بأأن خطة معل أأديس
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أأاباب جزء ل يتجز أأ من خطة  2030للتمنية املس تدامة و أأن تنفيذ خطة أأديس أأاباب بصورة اكمةل يكتيس أأمهية ابلغة يف تقيق
أأهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا.
 وينبغي أأن تدد ألية تيسري التكنولوجيا احتياجات البدلان النامية من خالل تعزيز الرشااكت ،والمتكني من احلصول
عىل التكنولوجيات بتلكفة أأقل لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،وفقا لقواعد النظام التجار املتعدد ا ألطراف .وهيدف
منتدى اللية ،اذل يضم أأحصاب مصلحة متعددين ،اإىل مناقشة التعاون يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والابتاكر مع الرتكزي
عىل اجملالت املواضيعية لتنفيذ هذه ا ألهداف ،وحشد مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني ل إالسهام بشلك فعال يف اجملالت اليت
يمتتعون فهيا ابخلربة ،مبا يف ذكل ادلول ا ألعضاء واجملمتع املدين والقطاع اخلاص واجملمتع العلمي وكياانت ا ألمم املتحدة .ويفسح
املنتدى اجملال لتسهيل التفاعل بني الش باكت واملواءمة بيهنا وإاشنشاهئا لتحديد الاحتياجات والثغرات التكنولوجية ودراس هتا،
ويشمل ذكل التعاون العلمي والابتاكر وبناء القدرات ،و أأيضا من أأجل املساعدة عىل تسهيل تطوير ونقل وشنرش
التكنولوجيات ذات الصةل بأأهداف التمنية املس تدامة ،وميكن للويبو أأن تسهم بشلك كبري يف تنفيذ الك الهدفني.
 وتشلك الويبو جزءا من فريق العمل املشرتك بني الواكلت املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض
أأهداف التمنية املس تدامة ،اذل يُعد أأحد عنارص ألية تيسري التكنولوجيا ،اليت تشمل كياانت أأخرى ،مثل اإدارة الشؤون
الاقتصادية والاجامتعية اب ألمم املتحدة ( )UN- DESAوبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية
الصناعية (اليونيدو) ،واليوشنسكو ،وا ألونكتاد ،والاتاد ادلويل لالتصالت ،والبنك ادلويل ،كام تضم ممثلني عن اجملمتع املدين
والقطاع اخلاص واجملمتع العلمي .وتعد مشاركة الويبو يف هذا الفريق السبب يف اإسهام املنظمة و أأعضاهئا يف أأشنشطة أأخرى.
وتقتيض الصةل بني ا ألهداف اخملتلفة للتمنية املس تدامة وجوانب امللكية الفكرية ذات الصةل مشاركة الويبو بصورة جادة من
يف هذه العملية.
 ويعد الهنج املتاكمل هو ا ألساس اذل ترتكز عليه خطة  ،2030وينبغي أأن يؤد اإىل فهم شامل ألوجه الرتابط
الهامة يف ا ألهداف الس بعة عرش للتمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا .وتدرك الربازيل أأنه من السابق ألوانه ،بل ومن
املقيِّّد تديد أأشنشطة املنظمة ذات الصةل بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وترى ،أأن مجيع ا ألهداف من  1اإىل  17ترتبط
ابمللكية الفكرية ،نظرا لنتشارها واس تخداهما عىل نطاق واسع يف اجملمتع املعارص.
 ومكثال عىل ذكل ،ترتبط ا ألهداف اليت تتناول مسائل القضاء عىل الفقر واجلوع (الهدفان  1و 2من أأهداف التمنية
املس تدامة) ارتباطا مبارشا ابلمتكني من احلصول عىل قدر اكف من التقنيات الزراعية الفعاةل ،اليت تمت مواءمهتا للحد من
تأأثريها عىل البيئة .ويف هذا الس ياق ،غالبا ما تُس تخدم امللكية الفكرية محلاية هذه التكنولوجيات ،ولعل هذا هو السبب يف
أأن الس ياسات العامة احملفزة لالكتشافات اجلديدة وشنرشها وحصول املزارعني علهيا فامي بعد ،متتثل امتثال اتما ألهداف التمنية
املس تدامة والولية اخملوةل للويبو.
 ويشلك الهدف  ،3بدوره ،جانبا هاما من معل الويبو .ويعد هدف ضامن حصة ساكن البدلان من خالل تيسري
حصوهلم عىل ا ألدوية من املوضوعات اليت انقش هتا ابس تفاضة املنظامت اليت تتخذ من جنيف مقرا لها .و أأطلق اإعالن ادلوحة
الصادر يف عام  2001بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة طائفة من املبادرات يف اإطار الولية امللكف هبا .ويف ،2013
اشرتكت الويبو مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف اإعداد دراسة ثالثية بشأأن الابتاكر واحلصول عىل
ا ألدوية .أأوحضت ادلراسة العالقة املعقدة بني امللكية الفكرية والابتاكر واحلصول عىل الرعاية الصحية .ومؤخرا ،انقشت
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف الويبو (اللجنة) عددا من القضااي املتعلقة ابلرباءات والصحة العامة .وينبغي التذكري
بقرار جملس حقوق ا إلشنسان التابع ل ألمم املتحدة بشأأن احلصول عىل ا ألدوية مراعاة حلق لك اإشنسان يف المتتع بأأعىل مس توى من
الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه ،اذل اعمتده اجمللس يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف  1يوليو .2016
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 ومع ذكل ،ل يزال هناك الكثري مما يتعني القيام به يف هذا الصدد .ويأأيت تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف وقت
مناسب لس تئناف النقاش ومواصلته يف الويبو حول مسأأةل احلصول عىل اخلدمات الصحية وا ألدوية.
 ومن املناقشات ا ألخرى الهامة يف الويبو فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة ،العالقة بني حق املؤلف واحلصول عىل
املوارد التعلميية .وجتدر الإشارة أأيضا اإىل بدء رساين معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذو اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،وكذكل اإىل مناقشة الاس تثناءات والتقييدات لفائدة
املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات البحث والتعلمي .ومت تناول هذا املوضوع يف الهدف  ،4اذل هيدف اإىل ضامن
احلصول عىل التعلمي اجليد عىل حنو منصف وشامل للجميع ،وإاىل تعزيز فرص التعمل طوال احلياة.
 وإاضافة اإىل ذكل ،يُعد احلصول عىل التكنولوجيات املس تدامة ا ألقل تأأثريا عىل البيئة وشنرشها من العنارص ا ألساس ية
اليت ميكن للويبو الإسهام فهيا .وقد ورد ذكل يف ا ألهداف من  6اإىل  ،15اليت ميكن معاجلهتا سواء عن طريق برامج حمددة
أأو من خالل نقاش موضوعي ورفيع املس توى وحامس حول دور امللكية الفكرية يف هذا الس ياق.
 وهناك أأيضا جوانب ألهداف التمنية املس تدامة تنطبق عىل املسائل الإدارية يف الويبو .عىل سبيل املثال ،الهدف ،5
اذل يتناول املساواة بني اجلنسني ،وميكن للمنظمة تنفيذه توخي ًا لقدر أأكرب من التاكفؤ بني اجلنسني بني العاملني دلهيا.
ولنتذكر ،أأنه يوجد يف الوقت الراهن امر أأة واحدة فقط بني مثانية نواب للمدير العام واملديرين العموم املساعدين يف الويبو.
وقد تُعمتد عنارص أأخرى مع اس مترار املناقشات يف الويبو.
 و أأخريا ،الهدف  17املعنون" :تعزيز وسائل التنفيذ وتنش يط الرشاكة العاملية من أأجل تقيق التمنية املس تدامة" .ويف
اإطار هذا الهدف ،تنطبق عدة عنارص عىل الويبو ،مثل:
( )1تعزيز التعاون ادلويل يف جمال العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،ويشمل ذكل التعاون بني الشامل واجلنوب ،والتعاون فامي
بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث (الهدف  ،)17.6ول يزال النقاش مس مترا بشأأنه يف اللجنة.
( )2تعزيز تطوير التكنولوجيات السلمية بيئي ًا ونقلها وشنرشها وتعمميها يف البدلان النامية برشوط مواتية (الهدف .)17.7
( )3تعزيز ادلمع ادلويل لبناء قدرات فعاةل وحمددة يف البدلان النامية ،دعام للخطط الوطنية الرامية اإىل تنفيذ مجيع أأهداف
التمنية املس تدامة ،مبا يف ذكل يف بدلان الشامل وبدلان اجلنوب ،وفامي بني بدلان اجلنوب والتعاون الثاليث (الهدف
.)17.9
 ويتضمن الهدف  17أأيضا مسائل عامة ،تتطلب اتساق الس ياسات عىل حنو أأفضل ألغراض التمنية املس تدامة
(الهدف  ،)17.14وتشجيع الرشااكت بني أأحصاب املصلحة املتعددين ،عىل النحو املبني يف ا ألهداف  17.16و.17.17
 وتعد اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الويبو يه اللجنة ا ألشنسب للتعامل مع أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة
شامةل ومعمقة ،دون املساس اب ألشنشطة أأو املناقشات اليت تتطلب مشاركة جلان أأو هيئات أأخرى يف الويبو .وجيدر ابذلكر
أأن قرار اإشنشاء اللجنة (الوثيقة  )A/43/13 Rev.ينص عىل أأن وليهتا تتضمن مناقشة املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية
والتمنية .وترتبط هذه املسائل ارتباطا وثيقا بأأهداف التمنية املس تدامة ،اليت يشري عنواهنا اإىل التمنيةُ ،وذكرت يف اخلطة ما
يزيد عن  150مرة.
 وللأس باب النفة اذلكر ،وابلنظر اإىل أأن امجلعية العامة ل ألمم املتحدة حددت  2030موعدا هنائيا لتنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة ،تطالب الربازيل إابدراج بند دامئ بعنوان" :تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة" يف أأجندة اللجنة .ومن شأأن هذا أأن
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مي ِّكّن من البدء يف معاجلة املسائل اجلديرة ابلنظر يف الويبو عىل حنو مناسب وشامل .واكنت الربازيل وعدة بدلان انمية
أأخرى قد اقرتحت ابلفعل اإدراج هذا البند ادلامئ يف ادلورة السابعة عرشة للجنة ،مما يعكس رغبة جزء ل ي ُس هتان به من
ادلول ا ألعضاء جيب أأخذها يف احلس بان.
 وجيدر ابذلكر أأن ا ألمني العام ل ألمم املتحدة ،يف تقريره املعنون "املعامل الرئيس ية لعملية املتابعة والاس تعراض عىل
الصعيد العاملي بشلك متسق وانجع وشامل" ،املؤرخ يف  15يناير  ،2016أأشار اإىل أأنه "ميكن أأن توفر خطة التمنية
املس تدامة لعام  2030زخام جديدا لهذه الش بكة من الهيئات واملنتدايت احلكومية ادلولية ،وذكل ابإاتحة الفرصة لها لعرض
أأعاملها بشلك ابرز يف املنتدى الس يايس الرفيع املس توى .وس يكون من املهم ابلنس بة للك منتدى اغتنام هذه الفرصة،
واملشاركة يف اس تعراض خطة التمنية لعام  2030وفقا لوليته ،ومتابعة التوجهيات الصادرة عن املنتدى الس يايس الرفيع
املس توى فامي يتعلق مبساهامت تكل املنتدايت يف أأعامهل".
 وتأأمل الربازيل يف أأن يكون اإدراج بند دامئ يف اخلطة العامل احملفز ا ألول لإجراء املزيد من املناقشات واختاذ املزيد
من الإجراءات يف الويبو لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة واملسامهة يف تقيق التمنية املس تدامة.
[هناية املرفق الرابع وهناية الوثيقة]

