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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 10 :مارس 2017

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة التاسعة عشرة

جنيف ،من  15اإىل  19مايو 2017
تقرير بشأن مساهمة الويبو يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة والغايات املرتبطة بها

من اإعداد ا ألمانة
 .1طلبت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثامنة عرشة من ا ألمانة أأن تُقدّم اإلهيا يف أأول دورة تعقدها
لك عام تقرير ًا س نو ًاي يتضمن معلومات عن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا بشأأن
ما ييل:
( أأ) ا ألنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها؛
(ب) وا ألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة ا ألمم املتحدة؛
(ج) واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإىل ادلول ا ألعضاء بناء عىل طلهبا.
 .2وجيدر التذكري بأأن هذه الوثيقة يه امتداد للمناقشات اليت بد أأت يف ادلورة اخلامسة عرشة للجنة واليت تناولت كيفية
مساندة الويبو لدلول ا ألعضاء يف حتقيق أأهداف خطة التمنية ملا بعد عام .2015
 .3ويف هذا الس ياق ،نظرت اللجنة يف دوراهتا السادسة عرشة والسابعة عرشة والثامنة عرشة يف مجموعة من الواثئق
مهنا "الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام ( "2015الوثيقة  )CDIP/16/8و"خارطة أأنشطة الويبو املتعلقة بتنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة" (الوثيقة  )CDIP/17/8و"مجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة بعمل
الويبو" (الوثيقة .)CDIP/18/4
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مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا
(أأ) ا ألنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها
 .4عقد املدير العام للويبو جلسة اإحاطة خصصها للسفراء واملمثلني ادلامئني يف جنيف يف  7فرباير  ،2017اكن عنواهنا
"الويبو و أأهداف التمنية املس تدامة" .ويرد العرض اذلي قدّمه يف مرفق هذه الوثيقة.
 .5ابلإضافة اإىل ذكل ،وانطالق ًا من احلرص عىل الاس تجابة بفعالية لحتياجات ادلول ا ألعضاء بشأأن أأهداف التمنية
املس تدامة ،ع ّينت املنظمة ممث ًال للمدير العام لشؤون أأهداف التمنية املس تدامة ليتوىل تنس يق هذه املسأأةل عىل املس تويني
ادلاخيل واخلاريج .و ّ
تسّل ممثل املدير العام همامه يف شهر مارس .2017
(ب) ا ألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة ا ألمم املتحدة
 .6شاركت الويبو ،بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،مكنظمة مرا ِقبة يف مجيع معليات ا ألمم املتحدة الرئيس ية
الهادفة اإىل دمع حتضري خطة التمنية املس تدامة ،ومهنا الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامة
(من مارس  2013اإىل يوليو  )2014وحلقات معل امجلعية العامة وحواراهتا ّ
املنظمة بشأأن تيسري التكنولوجيا()2014-2013
واملفاوضات احلكومية ادلولية بشأأن خطة التمنية ملا بعد عام  ،2015وغريها من العمليات ذات الصةل مثل املؤمتر ادلوي
الثالث لمتويل التمنية والفريق العامل املشرتك بني الواكلت املعين بألية تيسري التكنولوجيا.
 .7وسامهت ا ألمانة كذكل يف العمل املشرتك بني الواكلت بشأأن مسائل التمنية املس تدامة يف اإطار جملس الرؤساء
التنفيذيني التابع ل ألمم املتحدة ،ويف فريق معل ا ألمم املتحدة املشرتك بني الواكلت املعين خبطة التمنية ملا بعد عام  2015وفريق
ا ألمم املتحدة لدلمع التقين املقدم اإىل الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامة .ومشل دور أأمانة
الويبو ما ييل:
" "1مراقبة املفاوضات واملناقشات خالل هذه العمليات حني تتعلق بولية الويبو؛
" "2تقدمي معلومات وقائعية عن دور نظام امللكية الفكرية يف اجملالت الس ياس ية ا ألوسع نطاق ًا ،تلبية لطلب ادلول
ا ألعضاء و أأمانة ا ألمم املتحدة؛
" "3التوعية بربامج الويبو ومشاريعها ومبادراهتا اخملتلفة اليت ميكن أأن تساعد ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة؛
 .8وعرضت أأمانة الويبو تقرير ًا مفص ًال عن مشاركة املنظمة يف العمليات التحضريية خلطة التمنية املس تدامة لعام ،2030
خالل ادلورة السادسة عرشة للجنة (الوثيقة .)CDIP/16/8
مؤمتر مقة ا ألمم املتحدة (من  25اإىل  27سبمترب )2015
 .9اعمتدت ادلو ُل ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة يف مؤمتر مقة ا ألمم املتحدة (من  25اإىل  27سبمترب  )2015الوثيقة اخلتامية
ملؤمتر القمة املعنونة":حتويل عاملنا :خطة التمنية املس تدامة لعام ُ ."2030وحت ِّدد خط ُة  2030املسار ،وتضع خط ًة للتمنية
املس تدامة حىت عام  ،2030وتضم  17هدف ًا من أأهداف التمنية املس تدامة وغاايت ترتبط هبا يبلغ عددها  169غاية .وتدعو
خطة  2030اإىل اختاذ خطوات جريئة وحتويلية لالنتقال ابلعامل اإىل مسار مس تدام ومرن .وبذكل تسعى خطة  2030اإىل أأن
تكون عاملية عرب تطبيقها يف مجيع البدلان و أأن تدمج ا ألبعاد الثالثة للتمنية املس تدامة وحتقيق التوازن بيهنا ،أأل ويه :ال ُبعد
الاقتصادي وال ُبعد البييئ والبعد الاجامتعي .وتدعو اخلطة البدلان واجلهات املعنية اخملتلفة اإىل التعاون وإاقامة رشااكت دلمع
تنفيذها .وجاء مؤمتر القمة تتوجي ًا لعدد من العمليات الس ياس ية املبينة أأدانه اليت اتبعهتا الويبو عن كثب.
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 .10وحرضت الويبو القمة وشاركت يف حوار تفاعيل عن تعزيز الرشاكة العاملية لتحقيق خطة التمنية ملا بعد عام .2015
وعرضت الويبو خالل احلوار عدد ًا من رشااكهتا الرئيس ية ذات الصةل بأأهداف التمنية املس تدامة وحتديد ًا قاعدة بياانت الويبو
امليسة .وتر أأس
للبحث ( )WIPO Re:Searchومنصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ( )WIPO GREENواحتاد الكتب ّ
احلوار رئيس الس نغال ورئيس وزراء تركيا .وشاركت الويبو أأيض ًا يف اإعداد التفاق بشأأن اإنشاء ألية لتيسري التكنولوجيا خالل
حدث رفيع املس توى ن ُّظم يف القمة واس تضافته حكومتا الربازيل وفرنسا.
ألية تيسري التكنولوجيا
ُ .11أنشئت ألية تيسري التكنولوجيا مبوجب الوثيقة اخلتامية للمؤمتر ادلوي الثالث لمتويل التمنية" :خطة معل أأديس أأاباب"
واع ُتمدت يف خطة  .2030ويه هتدف اإىل دمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة بتسخري العّل والتكنولوجيا والابتاكر.
 .12وتتأألف اللية من فريق معل مشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة معين بتسخري العّل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض
أأهداف التمنية املس تدامة ،ومنتدى س نوي متعدد أأحصاب املصلحة معين بتسخري العّل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض
أأهداف التمنية املس تدامة ،ومنصة ش بكية لتوفري صورة مامتسكة ملبادرات ا ألمم املتحدة بشأأن العّل والتكنولوجيا والابتاكر
وتيسري الوصول اإىل هذه املبادرات املرتبطة ابلتكنولوجيا واس تخداهما .والغرض من ألية تيسري التكنولوجيا تعزيز التنس يق
والاتساق والتعاون داخل منظومة ا ألمم املتحدة يف ا ألمور ذات الصةل ابلعّل والتكنولوجيا والابتاكر ،هبدف تعزيز التأزر
والكفاءة ،ل س امي من أأجل دمع مبادرات تكوين الكفاءات.
 .13والويبو جزء من ألية تيسري التكنولوجيا ويه شاركت يف الفريق العامل غري الرمسي املعين بتيسري التكنولوجيا اذلي
سامه يف وضع ألية تيسري التكنولوجيا .وشاركت يف الفريق العامل غري الرمسي كياانت أأخرى يه اإدارة ا ألمم املتحدة للشؤون
الاقتصادية والاجامتعية ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية (اليونيدو) ،ومنظمة ا ألمم املتحدة
للرتبية والعّل والثقافة (اليونسكو) ،ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ،والاحتاد ادلوي لالتصالت ،والبنك
ادلوي.
 .14وتشارك الويبو يف العملية مشاركة وثيقة ،بصفهتا عضو ًا يف ألية تيسري التكنولوجيا .وساعدت الويبو كذكل اإدارة ا ألمم
كون من  10أأعضاء اذلي ع ّينه ا ألمني العام ل ألمم املتحدة
املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية والفريق الاستشاري امل ّ
يف تنظمي املنتدى الس نوي متعدد أأحصاب املصلحة ا ألول املعين بتسخري العّل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية
املس تدامة اذلي عُقد بدعوة من رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك يف  6و 7يونيو
 2016حتت عنوان "حتقيق اإماكانت العّل والتكنولوجيا والابتاكر للجميع لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة" .ابلإضافة اإىل
ذكلّ ،نظمت الويبو ابلتعاون مع اليونيدو والبعثتني ادلامئتني لفنلندا وكينيا عىل هامش املنتدى الس نوي متعدد أأحصاب
املصلحة ا ألول املعين بتسخري العّل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة حد ًاث جانبي ًا يف  7يونيو 2016
تناول دور الابتاكر والتكنولوجيا يف التمنية املس تدامة .وتُقدّم الويبو ادلمع للمنتدى الس نوي متعدد أأحصاب املصلحة الثاين
اذلي س ُيعقد يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك يف  15و 16مايو  2017بعنوان العّل والتكنولوجيا والابتاكر لعامل ّ
متغري –
الرتكزي عىل أأهداف التمنية املس تدامة  9 ،5 ،3 ،2 ،1و.14

منتدى ا ألمم املتحدة الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة
 .15التأأم منتدى ا ألمم املتحدة الس يايس الرفيع املس توى املعين ابلتمنية املس تدامة يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك من 26
يونيو اإىل  8يوليو  2015برعاية اجمللس الاقتصادي والاجامتعي .واكن املنتدى قد ُأنشئ من قبل مؤمتر ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة (مؤمتر ريو ،)20+اذلي انعقد يف ريو دي جانريو ابلربازيل يف يونيو  .2012ويمتثل ادلور الرئييس للمنتدى يف
تعزيز تنفيذ خطة التمنية املس تدامة واس تعراضه وتوفري قيادة س ياس ية وإارشادات وتوصيات يف هذا املضامر.
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 .16وشارك املدير العام للويبو مكناقش رئييس يف مائدة مس تديرة للنقاش بشأأن "دور قطاع ا ألعامل يف التنفيذ :كيف
س يدمع القطاع اخلاص تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بواسطة أأنشطته ورشااكته ،وكيف سيشارك يف املنتدى الس يايس
ض وزراء ومسؤولني
الرفيع املس توى" .وعُقد نقاش املائدة املس تديرة يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك يف  26يونيو  2015و ّ
حكوميني كبار وممثلني عن منظومة ا ألمم املتحدة وغريها من املنظامت ،فض ًال عن مجموعات ابرزة من اجملمتع املدين واجلهات
املعنية .ون ُّظم النقاش حتت عنوان املنتدى العام ،أأي تعزيز التاكمل يف املنتدى الس يايس الرفيع املس توى وتنفيذه واس تعراضه
بعد عام .2015
 .17واكنت الويبو ممثةل يف دورة املنتدى الس يايس الرفيع املس توى اليت عُقدت يف نيويورك من  11اإىل  22يوليو 2016
برعاية اجمللس الاقتصادي والاجامتعي .واكن عنوان ادلورة "ضامن أأل يتخلف أأحد عن الركب" .واس تعرضت ادلورة تنفيذ
خطة  2030يف  22بدل ًا (من أأقل البدلان منو ًا وبدلان متوسطة ادلخل وبدلان متقدمة) استناد ًا اإىل تقارير وطنية طوعية.
فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين ابإطار مؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة
 .18أأنشأأت اللجنة الإحصائية ل ألمم املتحدة يف دورهتا السادسة وا ألربعني فريق خرباء مشرتك بني الواكلت معني ًا
مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة وأأس ندت اإليه هممة وضع اإطار املؤرشات العاملية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة .و أأعدّ فريق اخلرباء بني شهري يونيو  2015وفرباير  2016اجملموعة ا ألوىل من املؤرشات العاملية يف مسار
مشل مفاوضات بني ادلول ا ألعضاء .وقدّم مراقبون من منظومة ا ألمم املتحدة مساهامت وفق الطلب.
 .19وتشارك الويبو بصفة مراقب يف اجامتعات فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين ابإطار مؤرشات أأهداف التمنية
املس تدامة ويف اللجنة الإحصائية ومؤمتراهتام املنظمة عن بُعد .وحرضت الويبو الاجامتعات اليت عُقدت يف نيويورك يف يونيو
 2015ويف ابنكوك يف اكتوبر  2015ويف املكس يك يف مارس  2016ويف جنيف يف نومفرب  .2016و أأاتحت الويبو مجموعات
البياانت اخلاصة هبا ومهنجياهتا ،تلبية لطلب ا ألعضاء ،من أأجل قياس مسامهة ن ُظم الابتاكر يف حتقيق هديف التمنية
املس تدامة  9و .17وتعاونت الويبو كذكل تعاو ًان وثيق ًا مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،ول س امي اليونسكو والاحتاد ادلوي
لالتصالت خبصوص املؤرش  6.17لقياس الابتاكر والتطور التكنولويج .و أأطلعت الويبو أأعضاء فريق اخلرباء املشرتك بني
الواكلت عىل منتجاهتا الإحصائية اليت ميكن أأن تدمع معلهم وتغذيه ابملعلومات ،مثل تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية
ومؤرش الابتاكر العاملي .ول يوجد يف الوقت احلاي مؤرش مرتبط ابمللكية الفكرية .وخيضع اإطار املؤرش العاملي اإىل
اس تعراض دوري متواصل طوال مدة خطة .2030
(ج) املساعدة اليت تقدهما الويبو إاىل ادلول ا ألعضاء بناء عىل طلهبا
 .20حني اإعداد هذه الوثيقة ،مل تكن الويبو قد اس تلمت أأي طلب من ادلول ا ألعضاء للحصول عىل مساعدة ترتبط
بتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة.

 .21اإن جلنة الت منية مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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[هناية املرفق والوثيقة]

